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V pracy przedstawiono wyniki badań pollaorfizmu czterech 
alkoholi Ccyklopentanolu, cykloheksanolu. cykloheptanolu 1 t-
butanolu) metodą spektroskopii absorpcyjnej w obszarze dalekiej i 
środkowej podczerwieni. Najobszerniejszy Materiał doświadczalny, 
obejmujący również wyniki uzyskane Metodami rozpraszania neutronów 
1 kalorymetrii adiabatycznej, dotyczy cykloheksanolu. Analiza 
obserwowariej struktury MultipletoweJ nlsfcoczejEtosciowych sodów 
szkieletowych, w szczególności aodów defornacyjnych grupy CO, w 
zestawieniu z widmem sieciowym umożliwiła wyznaczenie konfiguracji 
wiązania wodorowego w niskotemperaturowych uporządkowanych fazach 
badanych alkoholi. Stwierdzono takie, ze wszystkie fazy cyklopen-
tanolu i cykloheptanolu są fazami polimerów liniowych, zaś ich 
różnice związane są z symetrią polimerów 1 mniejszą lub wiąkszą 
sztywnością wiązania wodorowego. a takie porządkiem lub 
nieporządkiem konformacyjnym 1 orientacyjnym molekuł. Natomiast 
cykloheksanci l t-butanol posiadają zarówno fazy polimerów linio¬ 
wych. Jak 1 cyklicznych. Otrzymane wyniki dla alkoholi cyklicznych 
pozwoliły na ogólniejszą dyskusje, pollmorfizmu tych związków na 
tle związków pokrewnych. Najważniejszym wynikiem pracy Jest stwie¬ 
rdzenie, że fazy uporządkowane badanych alkoholi cyklicznych 
zawierają dwie różne konformacje molekuły. Tą nową klasą 
kryształów molekularnych nazwano kryształami konformacyjnie mie¬ 
szanymi. 

Drugim istotnym, wynikiem tej pracy Jest stwierdzenie 
szczególnej struktury multipletowej pasma torsyjnego ОНСООЭ alko¬ 
holi w uporządkowanych fazach polimerów liniowych. W II eząści 
pracy przedstawiono interpretacje, tej struktury na podstawie 
zaadaptowanego modelu soiitonów Dawydowa. Z parametrów spektral¬ 
nych pasma torsyjnego cykloheksanolu wyznaczono ponadto różne 
parametry fizyczne tego soiitonu. w szczególności te związane z 
transportem. 



[The paper presents absorption spectroscopy investigations of 
polymorphism of four alcohols: cyclopentanol, cyclohexanol, cyclo-
heptanol and t-butanol in the far and mid infrared range. The 
study of cyclohexanol is more extended and includes some neutron 
scattering and adiabatic calorlmetry results. Multiplet structures 
of the low frequency skeletal modes С of the CO bending modes in 
particular? together with the lattice range modes were used to 
determine the hydrogen bond configurations for the low temperature 
ordered phases of those alcohols. In the case of cyclopentanol and 
cycloheptanol it was found also that all their phases are of 
linear polymer type. The differences between those phases are 
related to the symmetry of polymers and the stiffness of hydrogen 
bonding as well ал to conformational and orientational order or 
disorder of molecules. However cyclohexanol and t-butanol show 
both linear and cyclic polymer phases! Combined with literature 
data tor similar compounds the experimental' results obtained in 
this paper for cyclic alcohols have made possible a more general 
discussion of polymorphism of these compounds. {The most important 
finding of this work is that the ordered crystal phases of the 
studied cyclic alcohols contain two(different conformations of the 
molecules. This new class of molecular crystals is called the 
confor nationally mixed crystals class.\ 

A particular multiplet structure of the OH COCO torsion bands 
of the studied alcohols found for the ordered linear polymer 
phases is the other important result of the paper/] In part II of 
the paper this structure is interpreted on the basis of the 
Davydov soliton model, various physical parameters of this soliton 
including those related to its transport, are determined for the 
case of cyclohexanol from the spectral parameters of the torsion 
band. 



Представлены результаты исследований полиморфизма четырех 
спиртов (циклопентанола, цшклогексанола, циклогептанола и т-бу-
танола) методом абсорбционной инфракрасной спектроскопии в даль¬ 
ней и средней области. Самый обширный экспериментальный матери-
ял, содержащий данные полученные методами рассеяния нейтронов и 
адиабатической калориметрии, касается циклогехсанола. Анализ на¬ 
блюдаемой мультиплетной структуры низкочастотных каркасных мо-
дов, в особенности деформационных модов группы СО, в сопоставле¬ 
нии с решеточным спектром дает возможность определить конфигура¬ 
ции водородной свези в низкотемпературных упорядоченных фазах 
исследуемых спиртов. Обнаружено также, что все фазы циклопента-
нола и циклогептанола является фавами линейных полимеров. Отли¬ 
чия этих фаз связаны с симметрией полимеров и различной жестко¬ 
стью водородной связи» а также конфорнационным • оряентациовннм 
порядком или беспорядком молекул. Цимогексанол и т-бутанол име¬ 
ют фазы и линейных в циклических полимеров. Полученные результа¬ 
ты для циклических спиртов позволяют на более общее обсуждение 
их полиморфизма на фоне родственных соединений. Главный резуль¬ 
тат работы - обнаружение факта, что упорядоченные фазы исследу¬ 
емых циклических спиртов содержат две различные конформация мо¬ 
лекулы. Этот новый класс молекулярных кристаллов назвав конфор-
мационно гибридными кристаллами. 

Другой существенный результат работы - обнаружение особен¬ 
ной мультиплетной структуры торсионной полосы ОН (00) спиртов в 
упорядоченных фазах линейных полимеров. Во второй части работа 
представлена интерпретация этой структуры ва основе модифициро¬ 
ванной модели сохитонов Давыдова. Определены различные физичес¬ 
кие параметры этого солитона, в особенности связанные с перено¬ 
сом, из спектральных параметров торсионной полосы ж случае ци-
клогексанола. 
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WSTĘP 

Alkohole stanowią niezwykle interesującą klas«) kryształów 
molekularnych. Obok słabego oddziaływania van der Waalsa występują 
w nich silniejsze i wyraźnie anizotropowe wiązania wodorowe. 
Konkurencja -tych oddziaływań moi* prowadzić do bogatego poiimor-
fizmu \: stanie stałym. Podstawową metodą doświadczalni, w badaniach 
poiimorfizmu jest kalorymetria adiabatyczna, dostarczająca 
bezpośrednich danych o funkcjach i parametrach termodynamicznych 
poszczególnych faz i przejść fazowych. Klasyczna dyfrakcja pro¬ 
mieni X i neutronów pozwala uchwycić różnic» strukturalno poszcze¬ 
gólnych faz, a koherentne nieelastyczne rozpraszanie neutronów 
dałoby pełną informacje, o dynamice kryształu. Jednakże dotychczas 
brak jest Jakichkolwiek danych eksperymentalnych o krzywych dys¬ 
persji, fononów w alkoholach, a nawet o gęstości stanów fononowych. 
Natomiast dane strukturalne są nader skąpe i odnoszą sie, zwykle 
Jedynie do fazy wysokotemperaturowej. W artykule przeglądowym 
Novaka С1Э z 1974 roku można znaleźć tylko metanol z prostych 
alkoholi alifatycznych. W bibliografii dyfrakcji neutronowej z 
1073 С23 i 1979 C3> roku nie występuje żaden alkohol. W tej 
sytuacji podstawową metodą badań stają sie. metody spektroskopii 
oscylacyjnej: absorpcja w obszarze podczerwieni oraz rozpraszanie 
Ramana. Szczególnie spektroskopia absorpcyjna w obszarze środkowej 
i dalekiej podczerwieni okazuje sie. w sprzyjających 
okolicznościach niezastąpioną metodą w badaniach zarówno dynamiki. 
Jak i struktury kryształów molekularnych z wiązaniem wodorowy*. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań poiimorfizmu 
cyklopentanolu, cykloheksanolu. cykloheptanolu i t-butanol»- otrzy¬ 
mane metodą spektroskopii absorpcyjnej. Wybór obiektu badań był 
dyktowany możliwością wystąpienia w krysztale różnych konformacji 
molekuły oraz różnych konfiguracji wiązania wodorowego. Genezę, tej 
pracy stanowiło pytanie: Jakie są wewnątrz- i mi e^lzymolek ul ar ne 
uwarunkowania poiimorfizmu alkoholi. Uzyskane wyniki w pcłączeniu 
z informacjami zaczerpniętymi т. literatury pozwoliły na 
ogólniejszą dyskusje, poiimorfizmu alkoholi cyklicznych. Ten ma¬ 
teriał . wraz z niezbędnym bardzo skrótowym i ogólnym wprowadze¬ 
niem, Jest przedmiotem pierwszej cze*ci pracy. Natomiast zagadnie-



niem wynikłym w trakcie realizacji tej pracy stało sie. zagadnienie 
1-wymiarowych ekscytonow wibracyjnych i soiitonów Dawydowa w 
alkoholach, które Jest przedmiotem drugiej cze£ci pracy. 
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Cześć 1: POLJMORFIZM ALKOHOLI 

1. SPEKTROSKOPIA OSCYLACYJNA W BADANIACH STRUKTURY I DYNAMIKI 
KRYSZTAŁÓW MOLEKULARNYCH. 

Obecni» istniej* bogata literatura poswi«tcona zagadnieniom 
klasycznej spektroskopii oscylacyjnej» a wi«tr spektroskopii absoj— 
pcyjnej w obszarze podczerwieni i rozpraszaniu raaanowsklemu. w 
badaniach struktury i dynamiki kryształów molekularnych. Z Mono¬ 
grafii należy tu wymienić najbardziej popularne "Spectres de 
Vibration et Symetrie des Cristaux" Pouleta i Mathieu C*> z 1070 
oraz "Infrared and Raman Spectra of Crystals" Turrella С55 z 197a 
roku. Cennym źródłem informacji są również artykuły przeglądowe w 
wydawnictwach zbiorowych CO.7.8}, numery czasopism zawierające 
materiały konferencji С93 lub tez poświecone określonym zagadnie¬ 
niom np. "Dymmies of molecular crystals" pod redakcją Califano i 
Picka С10Э. a także wydawnictwa periodyczne Cnp. "Vibratlonal 
Spectra and Structure" pod redakcją Ouriда С11ЭЭ. Podstawy teore¬ 
tyczne spektroskopii oscylacyjnej kryształów zostały sformułowane 
w klasycznych pracach Horniда i Halforda С12-14Э. 

Kryształem molekularny» nazywa slą zwykle CIS) kryształ 
zbudowany z oddzielnych obojętnych elektrycznie molekuł, 
oddziałujących na siebie słabymi siłami van der Waalsa. Natomiast 
atomy wewnątrz molekuł połączone są silnym wiązaniem chemicznym. 
Widmo oscylacyjne kryształu molekularnego dzieli sie. wiec na 
wysokocząstosciowy obszar modow wewnętrznych molekuł w zakresie 
środkowej podczerwieni, oraz niskocząstosciowy obszar drgań 
miądzyraolekularnych, inaczej zewnętrznych czy sieciowych, w zakre¬ 
sie dalekiej podczerwieni. 

Symetria translacyjna kryształu opisana grupą translacyjną 
narzuca perlodycznosć częstości własnych w funkcji wektora falo¬ 
wego k, to znaczy powstanie gałęzi dyspersyjnych -zwanych często 
fononowymi w przypadku drgań zewnętrznych ж ekscytonowyml dla 
drgań wewnętrznych. Z symetrii translacyjnej wynika również ogólna 
reguła wyboru rządząca aktywnością drgań kryształu w spektro¬ 
skopii , nasada zachowania quasipędu. W klasycznej -spektroskopii 
optycznej dla drgań podstawowych kryształu redukuje sie ona do 
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zasady к~0, tzn. potencjalni* aktywne są mody z centrum strwfy 
Brillouina. 

Ilość gałęzi dyspersyjnych zdeterminowana Jest zawartością 
komórki prymitywnej kryształu» natomiast charakter i aktywność 
optyczna symetrią kryształu opi?*ną grupą symetrii komórki elemen¬ 
tarnej Сfactor group?. Tak wiec kryształ zawierający n nielinio¬ 
wych s atomowych molekuł w komórce prymitywnej posiada 3ns gałęzi 
dyspersyjnych, w tym 3 gałęzie akustyczne. Свп-ЗЭ optycznych drgań 
sieciowych translacyjnych i rotacyjnych oraz 3ns-On=3nCs-2} drgań 
wewnętrznych. Przy słabych odziaływaniach miedzymolekul&rnych. to 

• znaczy zaniedbywałпуш rozszczepieniu korelacyjny* inaczej Dawy-
dowa, drgania wewnętrzne redukują sle do C3s-C? n-krotnie zdegene-
rowanych drgań molekularnych. 

Drgania kryształu dzielą sie na poszczególne klasy symetrii 
zgodnie z symetrii, kryształu. Wygodną metodą analizy teoriogrupo-
wej. pozwalającą określić ten rozkład. Jest metoda korelacyjna 
С16Э. Konieczna jest znajomość trzech grup symetrii: grupy punkto¬ 
wej molekuły, grupy punktowej pozycji w krysztale Csite group? 
oraz grupy komórki elementarnej Сfactor group?. Sporządzenie 
diagramu korelacyjnego pozwala obliczyć ilość stopni swobody w 
poszczególnych klasach symetrii. W kryształach uporządkowanych 
grupa symetrii pozycji musi być podgrupą grupy symetrii molekuły. 
Grupa symetrii pozycji charakteryzuje statyczne pole krystaliczne 
działające na daną molekułę, w krysztale. Efektem działania tego 
pola w przypadku molekuł wysokosymetrycznych może być uaktywnienie 

• uprzednio nieaktywnych drgań wewnątrzmolekularnych oraz rozszcze¬ 
pienie drgań zdegenerowanych, zwane rozszczepieniem statycznym lub 
Bethego. Natomiast dynamiczne oddziaływania miedzy Identycznymi 
oscylatorami w komórce prymitywnej, opisanej grupą symetrii 
komórki elementarnej, prowadzą do rozszczepienia korelacyjnego i 
powstania multipletów Dawydowa. Eksperymentalne rozróżnienie 
multipletu Bethego od Dawydowa wymaga pomiaru widma kryształu 
rozcieńczonego izotopowo z odpowiednio dobraną domieszką. Roz¬ 
szczepienie znikające dla domieszki Jest rozszczepieniem Dawydowa. 

Kompletny eksperyment spektroskopowy powinien obejmować widma 
absorpcji i rozpraszania Ramana na monokrysztale w świetle spola¬ 
ryzowanym. Znajomość wartości dichroizmu pasm absorpcyjnych Ctzn. 

12 



stosunku natężeń dla dwu wzajemnie prostopadłych polaryzacji} oraz 
względnych natężeń w określonych ustawieniach i polaryzacjach w 
widmie Ramana umożliwia, na podstawie Modelu gazu zorientowanego» 
pełną interpretacje, widma oscylacyjnego kryształu, to znaczy 
przyporządkowanie kolejnych częstości określonym rodzajom drgań i 
klasom symetrii. W przypadku podczerwieni wymaga to - ogólnie 
mówiąc -czterech widm wykonanych dl* dwu odpowiednio wyciętych i 
zorientowanych monokryształów С17Э. Natomi&st w przypadku konwenc¬ 
jonalnego 00° rozpraszania Ramana dla kryształu o symetrii Jedno-
skośnej występuje aż dziesięć ni«równoważnych geometrii pomiaru 
С18Э. Problemy doświadczalne powod'ija zapewne, że trudno byłoby 
znaleźć, w literaturze tak kompletne studium spektroskopowe. 

Odmiennym ograniczeniem o podstawowy» znaczeniu jest stoso¬ 
walność modelu gazu zorientowanego. Model ten w najprostszej swej 
wersji traktuje kryształ jako zespół nieoddziałujących molekuł, 
uporządkowanych zgodnie z symetrią kryształu. Moment przejścia 
«ryraża się poprzez sumę momentów przejść Indywidualnych molekuł w 
komórce prymitywnej , a więc zależy od orientacji molekuł w krysz¬ 
tale. Model ten stosuje się w zasadzie dobrze do drgań 
wewnątrzmolekularnych С17.1ОЭ. Natomiast w odniesieniu do modów 
sieciowych przewiduje on zerowe natężenie modów czysto transla-
cyjnych zarówno w widmach podczerwieni Jak i Ramana, w rażącej 
sprzeczności z eksperymentem. Aktualną teorię natężeń widma absor-
pcyjr.ego i ramanowskiego dla obszaru modów sieciowych można 
znaleźć w pracach Lutego i Schettino CIS.ЭО,215. 

Tak więc pełne studium spektroskopowe umożliwia w korzystnych 
przypadkach rozwiążcie zagadnienia struktury i dynamiki 
kryształów molekularnych. Pozwala określić grupę punktową pozycji 
i kryształu, a także krotność pozycji. Dodatkowe wykorzystanie 
zasady ciasnego upakowania С1ВЭ pozwala z dużym 
prawdopodobieństwem przewidzieć również grupę przestrzenną. Nato-

, miast znajomość częstości i charakteru С to znaczy tzw. wektorów 

polaryzacjo modów sieciсMych, przy dodatkowych założeniach 
i" odnośnie pola oddziaływań, umożliwia rozwiązanie problemu dynamiki 
;; kryształu С22.23Э. Jednakże w praktyce strukturalne dane dyfrak-
* cyjne i fragmentaryczne dane spektroskopowe stanowią zazwyczaj 
k bazę eksperymentalną w zagadnieniach dynamiki kryształów. 
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г. SPECYFIKA OPTYCZNEJ SPEKTROSKOPII OSCYLACYJNEJ W BADANIACH 
KRYSZTAŁÓW Z WIĄZANIEM WODOROWYM. 

W o g ó l n o ś c i w i ą z a n i * wodorowe może budować s t r u k t u r y 3 -
wymiarowe СЗЮ C l ó d 3 . S-wymiarowe С8Ю Ckwas "kwadratowy" 
C.OgCOHDgS o r a z 1-wymiarowe Cl W). W przypadku a l k o h o l i n a j c z ę ś c i e j 
występują s t r u k t u r y 1W. Wiązanie wodorowe ł ą c z y p o s z c z e g ó l n e 
molekuły w 1W p o l i m e r y l i n i o w e . Natomiast k r y s z t a ł 3W t w o r z y s i e . z 
t y c h pol imerów l i n i o w y c h dziejcl s ł a b s z y m oddzia ływaniom van der 
Waalsa. Podobnie SW warstwy molekuł związanych wiązaniem wodorowym 
tworzą 3W k r y s z t a ł d z i ą k i oddzia ływaniom van der Waalsa. S p e c j a l ¬ 
nym i niezmiernie interesującym przypadkiem Jest kryształ 
ССдН-̂ ЭдСОН zbudowany z dlmerów liniowych С24Э. Drugą, znacznie 
rzadszą w alkoholach, konfiguracją wiązania wodorowego są polimery 
cykliczne Cnp. dimery. trlmery i tp. Э. Wtedy Jednostką strukturalną 
3W kryształu van der Waalsa Jest nie molekułą, a polimer cyklicz¬ 
ny. Odpowiednio, mody sieciowe kryształu dzielą sie.. ogólnie 
mówiąc. na wewnątrzpolinerowe drgania charakterystyczne dla 
wiązania wodorowego i drgania mie^łzypolimerowe. zależne w pierw¬ 
szym przybliżeniu wyłącznie od oddziaływań van der Waalsa. Mody 

ЗУ lód 

Sieci- wiązań wodorowych: 

2W kwas "kwadratowy" 1W alkohol ROH 
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wiązania wodorowego z kolei dzieli sie zwykle na eody rozciągając* 
CHB stretching v Э i wody zginające "w płaszczyźnie" i "poza 
płaszczyzn*." Ci>~ In- i v out-of-plan* bending Н Ю wiązania. Ten 
podział koreluje także z częstością: mody rozciągające występują 
przy najwyższych częstościach. 

Tak wiec pierwszym i podstawowym obszarem badań spektroskopii 
optycznej kryształów z wiązaniem wodorowym winien być obszar modow 
wewnątrzpolimerowych. Jednakże historycznie ten obszar był drugim 
i nadal pozostaje mało zbadany ze względu na trudności eksperymen¬ 
talne. Głównym zaś obszarem badań był obszar modow wewnętrznych 
molekuły. Badano wiec własności wiązania wodorowego poprzez wpływ 
Jaki wywiera na mody wewnętrzne. W dalszych rozważaniach ograni¬ 
czymy sie do wiązania wodorowego typu ОН. ..O charakterystycznego 
dla alkoholi, chociaż Jakościowe zachowanie Innych typów wiązań 
Jest podobne. Tak wiec wiązanie ОН. ..O wywołuje charakterystyczną 
modyfikacje dwu spośród trzech drgań wewnętrznych grupy ОН swobod¬ 
nej molekuły, a mianowicie drgania rozciągającego ОН rozc СОН 
stretching? i drgania zginającego "poza płaszczyznę" inaczej 
torsyjnego СОН torsion}. Trzecie drganie ОН. drganie zginające "w 
płaszczyźnie" СОН in plane bending} sprzęga sie. zwykle z innymi 
drganiami wewnątrzmolekularnymi i to z reguły rożnymi dla grup ОН 
i OD С23Э. Dlatego nie Jest ono drganiem charakterystycznym i nie 
nadaje sie do badań własności wiązania wodorowego, a nawet Jego 
identyfikacja jest często niepewna. Trzeba podkreślić. ze 
przytłaczająca większość prac zarówno eksperymentalnych Jak i 
teoretycznych, poświecona była pasmu rozciągającemu. Jednakże 
jakościowe zachowani* obu pasm Jest podobne. Istotna tutaj Jest 
modyfikacja trzech parametrów tych pasm. a wlec częstości, 
natężenia i szerokości pasma, stwierdzona doświadczalnie. 
Częstość: stwierdzono ścisłą korelacje, pomiędzy częstością pasma 
rozciągającego ОН i długością wiązania wodorowego O. ..O. a wiec 
Jego siłą. Częstość tego pasma maleje ze skracanie» długości, a' 
wiec ze wzrostem siły wiązania wodorowego. Starsze dane obejmują 
m.in. korelacje Ratajczaka 1 Orville-Thomasa CSO2 oraz Novaka С1Э. 
późniejsze podają nowe wyniki dla hydratów i wiązania NH. ..O w 
peptydach С27.283. Ostatnio również podkreślano konieczność 
rozważania korelacji oddzielnie dla podobnych konfiguracji wiązań 



wodorowych i podano korelacje, dla polimerów liniowych alkoholi 

С293. Tak wiec mierząc częstość pasma ОН roze można oceniać obec¬ 
ność i siłę. wiązania wodorowego. Zgodni* z tym kryte.-ium wszystkie 
alkohol» wykazują słabe, co najwyżej średnio silne wiązani* wodo¬ 
rowe. Podobna reguła obowiązuj* dla oasma torsyjnego 0H> Jedyni* 
kierunek przesunięcia jest przeciwny: częstość pasma torsyjnego 
Jest wyższa dla silniejszego wlątania. Korelacja dla pasma torsyj¬ 
nego oparta Jest na ubogim material* doświadczalnym i wykazuj» 
znaczny rozrzut Cl,303. 
Natężenie pasma: stwierdzono bardzo silny wzrost natężenia pasm 
rozciągającego i torsyjnego ОН w widmach absorpcyjnych, 
towarzyszący obecności wiązania wodorowego. Efekt ten Jest 
szczególnie wyrażr.y dla polimarów liniowych. Stosunek natężeń pasm 
molekuły związanej i swobodnej dla pasma rozciągającego OH może 
wynosić 1О-1ОО. Natomiast pasma ramanowskl* związanych molekuł są 
bardzo słabe. Ta modyfikacja momentów przejścia nadal pozostaj* 
problem*» niezupełni* zrozumiałym С31-345. Jednakże kons*kw*ncj* 
praktyczne są oczywiste. Szczególni* użyteczną metodą badawczą 
spektroskopii oscylacyjnej w przypadku wiązania wodorowego Jest 
spektroskopia absorpcyjna. W rozpraszaniu Ramana interesując* 
pasma są bardzo słabe i metoda ta wymaga specjalnych zabiegów w 
takim zastosowaniu. Należy podkreślić. Z* t*n wniosek obowiązuj* 
Jakościowo zarówno dla wewnątrzmoleku: arnych modów ОН, jak i 
sieciowych modów wewnątrzpolimerowych. Wystąpiło to szczególni* 
wyraźnie w przypadku cykloheksanolu 1 będzie dal*J dyskutowan*. 
Szerokość pasma: stwierdzono - bardzo znaczne poszerzeni* pasm 
rozciągającego i torsyjnego ОН w widmach absorpcyjnych, 
towarzyszące obecnoicl wiązania wodorowego. Ten *f*kt Jest również 
wyrażniejszy dl» polimerów liniowych. Znane są t*ori* tego efektu 
СЗЯ-44Э. Natomiast konsekwencją praktyc&ną J*st duży błąd wyzna¬ 
czenia częstości tych pasm. Dl»t*go bardziej miarodajną J*st 
częstość pasma domieszkowego ОН w matrycy kryształu OD Club od¬ 
wrotni еЭ. W fazach uporządkowanych przy niskiej koncentracji 
domieszki pasma domieszkowe są oardzo wąski* C1.4S.46). 

Powyii^a dyskusja własności pasm rozciągającego 1 torsyjnego 
OK odnosi si* w całości również do pasm OD. Stosunki ilościowe 
ulegną oczywiści* odpowiedni*j zmiani*. Jednakże materiał 



doświadczalny dla pasm OD J*st nadal bardzo ubogi. 

3. POLZMORFIZM ALKOHOLI 

Proste alkohol* alifatyczne C^H^^OH posiadają zwykł* dwl* 
fazy stal*, faz*, wysoko- 1 niskotemperaturową. Zwykł* faza wysoko¬ 
temperaturowa Jest fazą plastyczną, inaczej rotacyjną, tzn. wyka¬ 
zuj* dynamiczny nieporządek orientacyjny molekuł С475. Mole temu 
towarzyszyć występowanie przejścia szklistego. Na przykład, drugi 
z kolei alkohol. etanol posiada przejście szkliste zarówno w 
m>*tastabl1n*J fazie stałej. Jak również w przechłodzonej cieczy 
С483. Charakter fazy niskotemperaturowej wyższych alkoholi zalety 
od długości łańcucha alkanowego. Wyniki systematycznych badań 
metodą spektroskopii podczerwieni Сobszar powyżej ca 300 cm Э, 
porównani* z węglowodorami szeregu alkanowego a także dane litera¬ 
turowe odnośnie innych metod badawczych, można znaleźć w podstawo¬ 
wej pracy Tasumi 1 Shimanouchi С40Э. Występują dwl* zasadnicze 
formy у 1 ft fazy niskotemperaturowej. Podstawowa różnica miedzy 
nimi związana Jest z izomerią rotacyjną wiązania CO. W formie r 
wystąpuje Jedyni* konformacja Iran» wiązania CO, natomiast w 
formi* ft konformacje tran* i gauch» występują w Jednakowych 
ilościach. Towarzyszą temu pewne różnice w geometrii wiązania 
wodorowego. Okazuj* sie.. ze niskotemperaturową fazą stabilną dla 
n<18 J*st forma ft. dla n>30 forma y, natomiast w obszarze 
pośrednim forma ft dla n nieparzystych ж у dla n parzystych. Wyso¬ 
kotemperaturowa faza a alkoholi również zawiera mieszaniną konfor¬ 
macji tran* 1 gauch». Jednaki*» charakter przejścia faza nisko-
wysokotemperaturowa pozostaje nadal zagadnieniem aktualnym równie* 
dla odpowiednich węglowodorów. Interesując* dan* o roli defektów 
konformacyjnych w tym przejściu, uzyskane dla n~cjQH4O metodą 
spektroskopii podczerwieni, można znaleźć w pracy Zerbiego CS03, a 
.metodą rozpraszania neutronów w pracach Barn*sa i Guillaumea 
С51.52Э. Ogólni* można stwierdzić. ±e pollmorflzm 
długołancuchowych alkoholi alifatycznych Jest podobny do odpowied¬ 
nich węglowodorów. Decydującą rolą odgrywają oddziaływania van der 
Waalsa miądzy łańcuchami węglowodorowymi. Natomiast w przypadku 
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alkoholi Jcrótfcołańcuchowych sytuacja Jest odmienna, obserwuj* u ч 
istotny wpływ wiązania wodorowego na charakter polimorfizmu. 

Polimorfizm alkoholi cyklicznych, stanowiących zasadniczy 
przedmiot niniejszej pracy, jest bardziej różnorodny 1 często 
bogatszy. Wyniki literaturowe uzyskano głównie metoda kalorymetrii 
adiabatycznej. Drugą metodą badawczy bardzo efektywną w badaniach 
faz plastycznych była metoda relaksacji dielektrycznej Zagadnie¬ 
nie konformacji molekuły, ważne już dla zwykłych alkoholi, wydaje 
sle. szczególnie 'istotne dla alkoholi cyklicznych. Różnorodność 
konformacji alkoholi cyklicznych określają trzy czynniki: konfor¬ 
macja pierścienia węglowego, ahsjalna a lub rnkxixxtorialna. • pozycja 
wiązania CO i związana z izomerią rotacyjną pozycja trans, cis lub 
gauche grupy hydroksylowej ОН. Jak wspomniano we wstąpię, zagad¬ 
nienie ewentualnych związków miedzy poiAmorfizmem alkoholi cyk¬ 
licznych a konformacją molekuły Jest centralnym problemem niniej¬ 
szej pracy. 

ALKOHOLE CYKLICZNE: konformacje szkieletu 
molekuty 

CYKLOHEKSANOL 

krzesto 

a 
CYKLOPENTANOL 

CO skręcona 

СО а 
krzesto 

CYKLOHEPTANOL 

ОС 
• 0 
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4. METODYKA BADAŃ 

Temat pracy "badanie polimorfizmu" narzucał w dużym stopniu 
metodykę badań spektroskopowych. Określone fazy krystaliczne 
substancji otrzymuje sin z zamrożonej cieczy, stosując odpowiednią 
obróbkę, termiczną» kontrolowaną nieznacznymi często zmianami 
widma. W takich warunkach technika polaryzacyjna na monokrysztale 
jest praktycznie niedostępna, pozostaje spektroskopia 
poi i kryształ u. W pracy ograniczono sie. do spektroskopii absorpcyj¬ 
nej. Z -faktu opisanej metody hodowli poszczególnych faz wynikała 
także konieczność dopasowania - grubości próbki do natężenia 
słabszych pasm widma. Natomiast absorbancja pasm najsilniejszych, 
w szczególności pasma rozciągającego ОН, była zbyt duża. 
Powodowało to niefizyczną "strukturą" pasma, ale określeni* istot¬ 
nych parametrów pasma, tzn. Jego częstości i szerokości, nie było 
zbytnio utrudnione. 

Większość pomiarów wykonano dla alkoholi-ОН, alkoholi-ОН 
domieszkowanych grupą OD oraz alkoholi-OD domieszkowanych grupą 
ОН. Pozwoliło to na identyfikację pas» ОН i OD. zbadanie ich 
struktury mułtipiętowej, a także np. dość precyzyjne wyznaczenie 
temperaturowych współczynników częstości. W identyfikacji 
pozostałych pasm wewnątrzmolekularnych kierowano się następującymi 
kryteriami: 
1. zgodność przypisania z obserwowaną w różnych fazach krystalicz¬ 

nych modyfikacją pasma, 
2. zgodność przypisania z obserwowaną strukturą' nultipletową pasma, 
3. zgodność przypisania z dostępnymi danymi literaturowymi dla 

alkoholi badanych, węglowodorów macierzystych, a także Jedno-
podstawionych i dalszych pochodnych. 

Konsekwentne stosowanie wymienionych kryteriów pozwoliło na Jedno¬ 
znaczne i stosunkowo pewne przypisanie niskoczęstosciowych pasa 
wewnątrzmolekularnych Сponiżej C00 em~ Э. a także np. pasma 
rozciągającego CO. Przypisanie pozostałych pasm, w szczególności 
pasm wachlarzowych i skręcających grup metylenowych, może się 
okazać nie zawsze poprawne. 

10 



W przypadku alkoholi cyklicznych podstawowym źródłem infor¬ 
macji o polimorfizmie okazały sie. pasma deformacyjne grupy СО С "w 
płaszczyźnie" ip def i "poza płaszczyzn*" op d*fЭ. dziwki 
właściwej im strukturze multipletowej i konformacyjnej. Obserwo¬ 
wana dla faz uporządkowanych struktura multipiętowa pewnych pasm 
musi wynikać z rozszczepienia Dawydowa. Rozszczepienie Bethego w 
badanych alkoholach cyklicznych nie może wystąpić, gdyż niska 
symetria molekuły wyklucza wymuszoną symetrią degeneracje, modów 
wewnątrznych. Symetria szkieletu -lekuły możo być co najwyżej С 
lub C o Cdla osiągnięcia takiej symetrii konieczna Jest odpowiednia 
pozycja grupy ОН tzn. wiązanie CO musi leżeć w płaszczyźnie C&, 
lub wzdłuż osi Cg pierścienia; uwzględnienie wodoru grupy ОН 
obniża symetrią C-, do C. , natomiast w przypadku symetrii С pozyc-

c X S 
Je trans i cis zachowują symetrie., a obniżenie do C± występuje 
jedynie dla pozycji gauchei. Dalej możria przyjąć, że obserwowane 
rozszczepienia Dawydowa wynikają z oddziaływań 
wewnątrzpolimer owych, gdyż te są znacznie silniejsze. Rozszczepie¬ 
nie międzypolimerowe nie było na ogół obserwowane w pomiarach. Tak 
wiąc struktura multipletu Dawydowa. w szczególności multipletu 
pasm CO, daje bezpośrednie informacje o konfiguracji polimeru. 
Struktura fconformacyjna pasma towarzyszy obecności kilku różnych 
konformacji molekuły w krysztale. Taką strukturą wykazują Jedynie 
pasma modów szkieletowych o najwyższej wrażliwości konformacyjnej. 
r;:azało sie.. że należą do nich mody deformacyjne CO. Mieszanie 
konformacji obserwowano Już wcześniej w fazach plastycznych np. 
pochodnych cykloheksanu С53Э. Jednakże dla faz uporządkowanych 
obowiązywała reguła, że pozostaje jedynie Jedna, zwykle najniższa 
energetyczni* konformacja. Ta reguła okazała sie. nie do przyjęcia 
dla badanych w tej pracy alkoholi cyklicznych. Stwierdzenie takiej 
diagnostycznej przydatności pasm deformacyjnych CO można uważać za 
ogólny wkład tej pracy do. badań wiązania wodorowego w alkoholach. 

Warto zwrócić uwagę, na specyfikę, spektroskopii absorpcyjnej w 
badaniach faz plastycznych, charakterystycznych dla alkoholi. Już 
Hornig С54Э zauważył podobieństwo widma faz plastycznych 1 cieczy 
w obszarze modów wewnątrzmolekularnych. Pasma tych modów są dość 
szerokie, rozmyte i pozbawione Jakiejkolwiek struktury multipleto¬ 
wej. Hornie podał jakościowe wytłumaczenie tego efektu. Kryształ 
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plastyczny stanowi układ molekuł uporządkowanych translacyjnle. 
zaś orientacyjnie nieuporządkowanych. Ten nieporządek powoduje 
złamanie reguły wyboru k=O dla widma optycznego i uaktywnienie 
drgań z całej strefy Brillouina. Ponieważ struktura bliskiego 
zasiągu kryształu plastycznego i cieczy Jest również podobna, 
widma optyczne obu tych faz są praktycznie identyczne. Badania 
tego efektu dla obszaru modów sieciowych przeprowadzili Bertie i 
Whalley dla lodu С55Э. Oni również rozwinęli teorie, widm optycz¬ 
nych kryształów orientacyjnie nieuporządkowanych С56}. Tak wiec 
doświadczalne stwierdzenie identyczności widm Jakiejś fazy krysta¬ 
licznej i cieczy można uważać za stwierdzenie plastyczności tej 
fazy. Drugim bardzo pewnym sprawdzianem Jest charakter pasma 
domieszkowego ОН w matrycy kryształu-OD Club odwrotnie). W fazie 
plastycznej pozostaje ono niemal równie szerokie jak w cieczy, w 
przeciwieństwie do kryształów uporządkowanych Cl,45,463. Bliższe 
informacje o strukturze polimerowej kryształu zawarte są w widmie 
obszaru dalekiej podczerwieni, odpowiadającym wewnątrzpollmerowyin 
drganiom wiązania wodorowego. Jakkolwiek struktura polimerowa 
widma Jest również bardzo rozmyta dla faz rotacyjnych i cieczy, 
jednakże dają sie. zauważyć pewne szczegóły pozwalające na 
wyciągniecie jakościowych wniosków. Ta struktura polimerowa stano¬ 
wi istotną różnicą widm układów zasocjowanych i układów molekuł 
polarnych. Widmo dalekiej podczerwieni kryształu plastycznego i 
cieczy dla układów molekuł polarnych stanowi jedno rozmyte pasmo 
absorpcyjne CS7.S83. 

W przypadku alkoholi typowe Jest występowanie zarówno faz 
uporządkowanych, jak i plastycznych tzn. nieuporządkowanych. 
Jednakże dla alkoholi parametr porządku musi- być związany nie 
tylko z orientacją molekuły» ale również z Jej konformacją, a 
także z własnościami wiązania wodorowego. Porządek w fazach 
uporządkowanych musi obowiązywać dla każdego z tych trzech stopni 
swobody. Natomiast nieporządek może być, w zasadzie, wynikiem 
różnych kombinacji tych trzech parametrów. 

Przeważająca część pomiarów została wykonana na spektrometrze 
fourierowskim Digilab FTS-14, którego zasadniczym elementem opty¬ 
cznym jest interferometr Michelsona. Jest to spektrometr szybko-
skanujący, co jest cechą ważną w pomiarach szczególnie cyklohefcsa-
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nolu. Pomiary wykonywano ze zdolnością rozdzielczą 2, 1 i O.5 cm 
w obszarze częstości 2O do 37ОО cm . Pokrycie tego obszaru wyma¬ 
gało pracy w trzech zakresach, zmienianych poprzez wybór rozdzie¬ 
lacza wiązki w interferometrze Michelsona. Konieczna była również 
wymiana źródła i detektora promieniowania oraz okienek naczynia 
pomiarowego. Pracowano w dwóch zakresach 30-350 i 4О-5ОО cm 
dalekiej oraz w zakresie 4O0-370O cm środkowej podczerwieni, 
friostat chłodzony parami ciekłego azotu i urządzenie termoregula-
cyjne z termoparą miedz-konstantan umożliwiały wykonywanie 
pomiarów w zakresie temperatur 9O - 350 K. Temperature, mierzono i 
stabilizowano z dokładnością ±0. S X, Jednakże błąd systematyczny 
pomiaru był większy. Urządzenie termoregulacyjne umożliwiało także 
zadanie określonego tempa grzania czy chłodzenia. Możliwe 
szybkości zmian zawarte były w granic&ch 1.8 fCgodz - 12 K^mln. 
Niektóre pomiary wykonano na spektrometrze fourierowskim IRIS f-my 
Grubb Parsons. W odróżnieniu od spektrometru FTS-14, IRIS jest 
spektrometrem wolno-skanującyjn i tylko dla obszaru dalekiej pod¬ 
czerwieni Сponiżej S0O cm" Э. Ponadto, wobec braku komputera 
sprzężonego bezpośrednio ze spektrometrem, wynikiem pomiaru spekt¬ 
rometru IRIS jest interferogram, a nie widmo. Transformata 
Fouriera interferogramu do widma i dalsza obróbka numeryczna 
wykonywana była niezależnie. 

Następny rozdział poświecony jest prezentacji i dyskusji 
własnych wyników doświadczalnych w badaniach polimorfizmu kolej¬ 
nych alkoholi. Reprezentatywny zestaw widm pozwał» jakościowo 
prześledzić różnice miedzy fazami. Pełniejsza informacja zawarta 
Jest w odpowiednich tabelach. Dyskusja wyników rozpoczyna sie. 
zawsze od faz uporządkowanych i prowadzona Jest zasadniczo według 
następującego schematu: 
1. identyfikacja pasm modów szkieletowych CO; 

зУ analiza struktury konformacyjnej pasm i wnioski odnośnie 
składu konformacyjnego, 

b/ analiza struktury multipletowej pasm i wnioski odnośnie 
konfiguracji wiązanie wodorowego i struktury kryształu; 

2. analiza struktury polimerowej i interpretacja widma obszaru 
sieciowego; 

3. analiza pasm rozciągającego i torsyjnego ОН. а także 
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odpowiednich pasm domieszkowych; 
4. fazy nieuporządkowane: wnioski odnośnie charakteru nieporządku 

wg. punktów 1-3. 

3. WYNIKI BADAŃ 

5.1 Cvkloheksanol 

5.1.1 Przegląd wyników literaturowych 

Cykloheksanol Jest jedynym alkoholem cyklicznym, dla którego 
istnieje bogata literatura. Tutaj wystarczy zacytować ważniejsze, 
na ogół późniejsze prace, gdzie można znaleźć odnośniki do prac 
wcześniejszych. Cykloheksanol jest także "podręcznikowym" 
przykładem plastycznego kryształu z wiązaniem wodorowym, omawianym 
w znanej monografii Parsonage i Staveleya "Disorder in Crystals" 
С59Э. Pierwsze pomiary kalorymetryczne wykonał Kelley już w 1989 
roku C603. Jednakże podstawowe są wyniki Adachiego C61>, otrzymane 
metodą kalorymetrii adiabatycznej w zakresie 14-32О K. Adachi 
zidentyfikował trzy fazy krystaliczne I. II 1 III. Wysokotempera¬ 
turowa faza I jest fazą plastyczną, może być łatwo przechłodzona i 
wykazuje przejście szkliste przy około 150 K, związane z 
zamrożeniem tzw. relaksacji a, obserwowanej m. in. metodami dielek¬ 
trycznymi С82Э. Przejście fazowe do fazy I wystąpuje dla nisko¬ 
temperaturowej stabilnej fazy II w temperaturze 265 К, а dla 
metastabilnej fazy III w temperaturze 245 K. A wi«c fazy II i III 
stanowią uicład monotropowy. Obie fazy są kryształami 
uporządkowanymi. Ostatnio opublikowano także niskotemperaturowe 
pomiary ciepła właściwego i przewodnictwa cieplnego w zakresie 
1.5-2О К dla przechłodzonej fazy I i fazy III С63Э oraz pomiary 
przewodnictwa cieplnego w funkcji ciśnienia i temperatury dla faz 
krystalicznych i cieczy С64Э. Znany jest również diagram fazowy 
Cp.TD wyznaczony metodą kalorymetrii różni <-owej dla с в н ц о н 

Costatnie pomiary С65ЭЭ oraz C.D..OH С66Э. Praca grupy Wtlrflingera 
C6SD zawiera również ciśnieniowe pomiary dielektryczne. 

Adachi С61Э również wprowadził pojecie "kryształ szklisty 



Cglassy crystal? na określenie przeehłodzonej fazy plastycznej 
poniżej przejścia szklistego. W późniejszych badaniach metodą 
kalorymetrii różnicowej С48,в7Э stwierdził, z* do grupy kryształów 
szklistych należą и. In. cyklopentanol 1 cykloheptanol. Niedawno w 
cyfcloheksanolu znaleziono drugi* przejście szkliste około 80 К 
Свб>> odpowiadające zamrożeniu tzw. relaksacji ft. której natura 
pozostaje nadal przedmiotem badań Свг.бОЭ. Cykloheksanol, który 
Jest pierwszym znanym kryształem szklistym, *tŁi sie. w ostatnich 
latach modelową substancją w badaniach osobliwości stanu szklis¬ 
tego kryształów molekularnych i ogólniej kryształów С0О.7ОЭ. 

Ważne wnioski o polimorfizmie cykloneksanolu uzyskano metodą 
relaksacji dielektrycznej. W szczególności Adachi СК2Э obserwują 
tą metodą dodatkową faz*. III* 1 wspomina również o fazie II'. 
Metastatllne fazy III' i II' występują Jakoby Jako stany pośrednie 
przy nieodwracalnym przejściu przechłodzonej fazy I do fazy sta¬ 
bilnej II. Z kolei Green i Griffith C71D na podstawie podobnych 
badań dochodzą do wniosku, ze istnieje tylko.Jedna faza pośrednia 
III' С Adachi i Green przeciwnie numerują fazy II 1 III; tutaj 
zastosowano konwencje Adachiego również dla prac GreeruO. Autorzy 
С713 badali także kinetykę, transformacji różnych faz cykloheksa-
nolu. Jednakże najistotniejszym tutaj wnioskiem tej pracy Jest 
stKicrdzcnl*, ż? fazy III, II i I tworzą sekwencje enancjotropow* 
z temperaturą przejścia fazowego III-II około 300 K. Autorzy 
obserwują także nieodwracalne przejście przegrzanej fazy III do XI 
w okolicy 225-243 K. W innej pracy Green 1 Schele C72> wyznaczają 
temperatury Debye'a faz I . II i III metodą ultradźwięków, 
uzyskując zgodny z ich sekwencją faz wynik tzn. najwyższą tempera¬ 
ture. Debye'a wykazuje faza III. V późniejszej pracy metodą rozpra¬ 
szania Brillouina С735 badano Jedynie fazą I. Tak wlec istnieje 
zasadnicza kontrowersja odnośnie sekwencji faz III i II miedzy 
Adachim Cmonotropowa) a Greenem CenancJotropswaS. w późniejszych 
pracach pomijana całkowitym milczeniem. Dlatego powtórzono pomiary 
kalorymetryczne powyżej 170 К C74.7S3. Badania te jednoznacznie 
potwierdziły wyniki Adachiego. Dodatkowo uzyskano także kalorymet¬ 
ryczną ewidencją fazy III ' Сoznaczanej MS w pracach Sclesinska 1 
in-Э. 

Informacje strukturalne ograniczają sie. do fazy I 1 kryształu 



szklistego. Ostatnio Andre i in. C7B3 wyznaczyli struktury tych 
faz metodą dyfrakcji rentgenowskiej na Monokryształ*. Ola Гагу I 
obserwowano 38 niezależnych refleksów, z których Jedynie li posia¬ 
dało natężenie znacząco wyższe niż błąd statystyczny. Przypisano 
grupę, przestrzenną Fm3m С2**3 oraz zmierzono zależność temperatu¬ 
rową stałej sieci. Zgodnie z referowanymi niżej pracami spektros¬ 
kopowymi w dopasowaniu założono, ze w krysztale występuje miesza-
nina konformacji ahsjalnej i +hwatorialn*j', uzyskując najlepsze 
dopasowanie dla składu 1:1. Wysoka symetria kryształu Сsymetria 
pozycji O. 3 Jest wynikiem statystycznego nieporządku orientacji i 
konformacji molekuł. Każdy konformer mole obsadzać 48 Jednakowo 
prawdopodobnych orientacji w każdym wązl*. Podano również 
położenia atomów w komórce elementarnej. Te. samą grupą Fm3m otrzy¬ 
mano także dla kryształu szklistego. Grupa Szwarca badała również 
dyfuzyjne rozpraszanie rentgenowskie w tych fazach С77). Na tej 
podstawie Ceccaldl С78Э rozwinął model'teoretyczny orientacyjnych 
i translacyjnych korelacji molekuł. Zgodnie z tym modelem kore¬ 
lacje wynikają głównie z odpychania "sztywnych rdzeni" przy 
znaczącym wkładzie sprzężenia orlentacyjno-translacyjnego. W tej 
pracy Ceccaldi podał również inne, niż w pracy zasadniczej C78). 
położenia atomów dla fazy I. V wyborze z dwu równoważnych. Jak 
twierdzi, rozwiązań kierował sie, danymi niezależnymi od dyfrakcji. 

Spektroskopowe dane dla cykioheksanolu są nader skąpe. Pocho¬ 
dzą właściwie z trzech prac. chociaż z prywatnych kontaktów wiado¬ 
mo, że np. Klaeboe zajmował sle. również cykloheksanolem. 
Najpełniejsze dane o częstościach grupowych podaje Adachl COO na 
podstawie pomiarów w zakresie środkowej podczerwieni dla fazy 
plastycznej. Adachi także stwierdził, że pasma rozciągające CO obu 
aksjaln+j i ehwatorialrvj konformacji .wystepi'Ja również w fazie 
III. Widma Ramana cieczy i fazy plastycznej w zakresie 
Э0О-4ООО cm mierzył Neelafcantan С705 Jeszcze przy użyciu lampy 
rtęciowej i detekcji fotograficznej. Natomiast kontrowersyjna 
praca ramanowska Jamesa i in. С80Э, poświecona badaniom polimoi— 
flzmu i własności fazy plastycznej, będzie szerzej omówiona 
później. Tutaj można stwierdzić, że interpretacja widma wibracyj¬ 
nego molekuły cykioheksanolu była dość fragmentaryczna i wobec 
tego stanowiła jedno z zadań tej pracy. 



Podstawowym zagadnieniem dl* cykloheksanolu, podobni* Jak dla 
innych alkoholi 1 węglowodorów cyklicznych. Jest zagadnienie 
konformacji nolekuły. Spośród możliwych konformacji pierścienia 

Cchair. grupa punktowa DgjJ. todhovj Cboal. C^J, 
ChaŁ/-chair. C^O i *kręcon»j Ctwimt, Cg5. najniżej 

energetyczną tak dla cykloheksanu Jak i pochodnych jest konfor¬ 
macja /trsestowet С81Э, natomiast najmniej korzystna, konformacja 
pól-krxe>słot»a С energia wyższa o około 50 kJ/molS. Pozostałe kon¬ 
formacje mają energie zbliżone, wyższe o ca 33 kJ<"mol od konfor-
rc&cji krx*stowj. Tak wiec w fazach skondensowanych wystąpuje 
praktycznie wyłącznie konformacja hZM»stova D^.. W jednopodstawio-
nych pochodnych, w szczególności w cykloheksanolu. symetria szkie¬ 
letu molekuły obniża sie. do С . Konieczne jest także rozróżnienie 
miedzy ah^Jalną a i «hwatorialną e pozycją podstawnlka. Różnica 
energii konformacji a. i e dla cykloheksanolu Jest niewielka C1.7-
Ł. 43 к J/moi C8O-8» i około 30» molekuł cieczy posiada konformacje. 
ahsjalną. Trzeba tu wspomnieć o kontrowersji -miedzy Masscheleinem 
С825 a Jamesem С8ОЭ odnośnie temperaturowej i fazowej zależności. 
składu konformacyjnego. W przeciwieństwie do Masscheleina. James 
stwierdza skokową zmianę, składu w punkcie topnienia oraz stałość 
składu w fazie I Сrównież przechłodzonej powyżej 14 Ю. Przejście 
miedzy konformacjami a i e musi zachodzić poprzez pośrednie kon¬ 
formacje pierścienia i związane Jest z barierą aktywacji ca 
50 кJ/mol. Pozycja wodoru grupy ОН zgodnie ze zjawiskiem izomerii 
rotacyjnej zdeterminowana Jest 3-krotną barierą potencjału, szaco¬ 
waną przez Adachiego C013 na 7 kJ/mol. Jednakże brak Jest lnfoi— 
maoji o ewentualnej preferencji pozycji trans lub ci* zachowującej 
symetrie. C$ molekuły, lub też pozycji gentcha obniżającej symetrią 
do grupy C .̂ Natomiast Jest bardzo prawdopodobne, że ta prefe¬ 
rencja byłaby różna dla konformacji ak*jaln*J 1 »kvatorialn*j. 

Z powyższego skrótowego przeglądu 60-1etniej historii badań 
cykloheksanolu widać, że istotnym i nadal aktualnym pyt.aniem była 
nawet liczba różnych faz, a własności faz niskotemperaturowych były 
zupełnie nieznane. Natomiast najtrudniejszym problemem 
doświadczalnym jest wyhodowanie wybranej czystej fazy i wystarcza¬ 
jąco subtelna kontrola jej czystości. Zazwyczaj występują bliżej 
nieokreślone mieszaniny różnych faz o składzie zależnym od 



szybkości grzania i chłodzenia, temperatury i czasu starzenia 
próbki oraz ciśnienia. Skład ten aioie ulegać zmianie w pomiarach 
zależności temperaturowych. 

5.1.2 Ogólna charakterystyka wyników własnych 

Wyniki badań spektroskopowych сукIoheksanolu zostały 
szczegółowo przedstawione w kolejnych pracach i materiałach konfe¬ 
rencji Сobszar dalekiej podczernieni alkoholu-OH С83.84Э i alkoho-
lu-OD C8SJ, obszar środkowej podczerwieni ОН i mieszanin izotopo¬ 
wych С86ЭЭ. Poniżej będą omówicie najważniejsze wyniki i wnioski. 

Metodyką pomiarów dobrze ilustruje seria widm dalekiej pod¬ 
czerwieni alkoholu-OH na rys. 1. wykonana na spektrometrze IRIS 
zgodnie z diagramem z rys. 2. Diagram pokazuje zależność integral¬ 
nej transmisji Сproporcjonalnej do natężenia sygnału w maksimum 
interferogramuO od temperatury w procesie chłodzenia Сgórna) i 
grzania Cdolna część rysunku} próbki. Literami oznaczono kolejne 
temperaturv pomiaru widma na rys. 2 i odpowiednie widma na rys. 1. 
Na diagramie widać wyraźnie wszystkie przejścia razowe Cskok 
transmisji^ nawet wtedy, gdy widmo absorpcji obu faz Jest prawie 
jednakowe. Związane Jest to niewątpliwie ze wzrostem rozpraszania 
promieniowania w procesie przejścia fazowego. Diagram ilustruje 
Jednocześnie sposób wykorzystania w eksperymencie wad spektrometru 
IRIS v> porównaniu z FTS-14: pomiar interferogramu a nie widma oraz 
wcune a nie szybkie skanowanie. 

Na rys. 1 widać wyraźnie podobieństwo *idm cieczy i fazy 
plastycznej, również przechłodzonej Сwidma a, b, с, еЭ. Widać 
także, że przy stosowanym wolnym chłodzeniu otrzymuje sie. w tempe-
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Rys. 1 Temperaturowa i fazowa zależ¬ 
ność widra absorpcji cykloheksanolu 
Cspektrometr IRIS. zdoln. rozdz. S 
dla widm a-e i 4 cm"1 dla f-Ю. 
Temperatury: 288, 253. 224. 302 i 
87 К dla widm b, c» e, g i h Cchło-
dzenie) i £=27. 254 i 303 К dla widm 
f, d i a Cgrsanie), odpowiednio. 
Fazy: a-ciecz; Ь-przechłodzona ciecz; 
с i e-fazy plastyczna i przechłodzona 
plastyczna; d. f. h-kryształ II . III 
i MS, odpowiednio. 

Rys. S Diagram transmisji integralnej w funkcji temperatury dla 
serii pomiarowej na Rys. 1. 
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Rys. 3 Widma absorpcji faz stałych cykloheksanolu w obszarze 
dalekiej podczerwieni С9Э Ю . Zdoin. rozdz. O. S dla faz II. III i 
MS i 2 cm dla kryształu szklistego I i niskoenergetyeznej części 
widma fazy 11. 

raturze azotowej tazę oznaczona MS Сwidmo Ю . której wzrost roz¬ 
począł sie około SOO К Сwidmo g). Faza MS przy ogrzewaniu przecho¬ 
dzi do fazy III С widmo fi w obszarze 170-220 K. Ogrzewanie fazy 
III powoduje z kolei przejście do fazy II Cwidmo d> w okolicy 
ало К Сnieodwracalność tego przejścia stwierdziliśmy dopiero w 
pracy С75ЭЭ. Dalsze ogrzewanie daje przejście fazowe II-I w temp. 
263 K. Strzałkami na diagramie Crys. 2Э zilustrowano fakt. że raz 
otrzymana czyste fazy II i III mogą być wielokrotnie grzane i 
chłodzone bez jakichkolwiek zmian, to znaczy obie są eksperymen¬ 
talnie Su.ibalne. Również faza I może być przechładzana do 



Rys. 4 Widma absorpcji faz III 1 II cykloheksanolu-OHi-OD 
w obszarze środkowej podczerwieni С 95 Ю. 

temperatur azotowych, ale tutaj chłodzenie MUSI być wystarczająco 
szybkie. W przeciwieństwie do tego faza MS Сskrót od metastabll-

паЭ, oznaczona tak dla podkreślenia Jej malej stabilności, prze¬ 
chodzi łatwo do fazy III i może być badana tylko w niskich tempe¬ 
raturach. Co więcej okazało s ię . że nie można Jej otrzymać w 
formie czystej, zawsze występuje mniejsza lub większa domieszka 
fazy III Cnajlepszą miara, i lości fazy III Jest natężenie charakte¬ 
rystycznego dla tej fazy pasma sieciowego 202 cm - rys. Ю . 
Faza MS odpowiada niewątpliwie fazie I I I ' , obserwowanej pośrednio 
w pomiarach Greena С71Э. Adachleęio С623 i Anderssc.-ia C643. Rys. 3 
przedstawia zestawienie widm dalekiej podczerwieni kryształu 
szklistego Сniezbyt czystego} oraz faŁ MS, II i III w temperaturze 
33 1С. „Odpowiednie częstości modow sieciowych podane są w tabeli I. 
Zestawienie uidm fazy II 1 III cykloheksanolu-OH i -OD w tempera¬ 
turze 95 К w obszarze środkowej podczerwieni pokazano na rys. 4. 
Natomiast rys. 5 i С ilustrują proces transformacji faz III-II w 
temperaturze 238 К poprzez zmianą widma dalekiej podczerwieni i 
domieszkowego pasma rozciągającego ОН w funkcji czasu. Na rys. 6 
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Rys. 5 Nieodwracalne pi zejście 
faz III-II cykloheksanolu w 
temperaturze S38 K. Sekwencja 
widm dalekiej podczerwieni w 
funkcji czasu CO, 10. 30. 45. 
80 1 1Э0 min?. 

Rys. 6 Temperaturowa i fazowa 
zależność domieszkowego pasma 
rozciągającego ОН w cyklohek-
sanolu-OD. Widna faz III 
Cl.23. II C6.7.83 i I CO.103. 
Nieodwracalne przejście faz 
III-II w temp. 238 К - widma 
3,4.S. Numeracja widii zgodnie 
z sekvencja czasów*. 

dodatkowo widać, te fazy II i III są kryształami uporządkowanymi w 
przeciwieństwie do fazy I Cwąskie pasma OĤ  w widmach 1. 2 oraz 7, 
8 i bardzo rozmyte w widmach О, 1ОЭ a takie, ze wiązanie wodorowe 
w fazie III Jest najsilniejsze Сnajniższa częstość ОН̂ Э. Dobre 
uporządkowanie krystaliczne faz II i III widać również na rys. 3 -
niektóre pasma sieciowe Сponiżej ca aao еи*Ь mają szerokość 
zaledwie a cm"1, a struktura p*sm wawnątrzaolekularnych Сpowyżej 
ca 220 cm"15 suge-uje obecność rozszczepienia Dawydowa. Równie 
narzucającym sie. Jakościowym wnioskiem z rys. 3 1 4 Jest obecność 
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Tabela I Сею 3 Częstości 
różnych fazach. 

nodów sieciowych cykloheksanolu w 

Polimery liniowe 

Mody 
wiązania 

va 

VP 

I 
288 К 

833 

180 

13S 
95 

III 
93 К 

808 

801 
107 
153 
173 
1S1 
no 
80 
81 
ее 
05 
01 
53 
3 9 

C 8v 

W 

fwvv 
T 
T 
T 

MS 
93 К 

800 

800 
188 
168 
171 
157 
1О5 

98 
86 
77 

OS' 

52' 

39 

Dimerу cykliczne 

II 
94 К 

193 

190 
181 

153 
130 

97* 
83 
70 
09 
68 
57 
49 
44 

Mody 
wiązania 

va' vft 

wewnątrz-
dimerowe 

vr 

mlędzy-
dlaerowe 

Dokładniejsza interpretacja dla grupy liniowej C 2 v Cfazy III i 
MS) na podstawie porównania z wynikami neutronowymi C§ 5.1.9, 
5.1.103; T - mody mlQdzypolimerowe o przewalającym wkładzie 
translacyjnym. 

Tabela II Struktura konformacyjna i multlpiętowa modow szkiele¬ 
towych CO cykloheksanolu w fazach uporządkowanych 
С S3 Ю С częstości w CJB-13. 

Faza 

I I 

I I I 

MS 

Konformacja С * 

op def 
A" 

411 

404 
409 

409 

ip def 
A* 

4 7 8 

480 
485 

406 
408 
476 
480 

rozc 
A* • 

1073 

1079 
1091 

Konformacja C s
e 

op def 
A" 

4 9 9 

451 
461 

451 

ip def 
A" 

37Z2 

383 
396 

385 
394 

rozc 
A* 

971 

962 
972 



dwóch konformacji molekuły w fazach I I , III 1 MS. Bogactwo widna 
ni skoczqstc£ci owych modów wewnętrznych na rys. 3 n i* da si*. 
wytłumaczyć bez przyjęcia tego założenia . Natomiast na rys. 4 
widać pasmo rozciągające CO konformacji aMsjalnoj a C97O cm Э 1 
ahwatorialnoj e C1070 cm" Э. 

W pracach С83-86Э podaliśmy proponowane przypisani* wszyst¬ 
kich modów wewnątrzmolekularnych. Z literatury wykorzystaliśmy 
przy tym głównie dobrze znane widma cykloheksanu С87,883 i mniej 
pewne halogenków cykloheksanu С53,в9Э, а także stopień depolary¬ 
zacji pasm z widm ramanowskich cykloheksanolu С8ОЭ. Tutaj wystai— 
czy ograniczyć sie, do ogólnej uwagi, że dla cykloheksanolu ni* 
obserwuje sie. wyraźnej różnicy konformacyjnej dla modów 
rozciągających i deformacyjnych pierścienia. Jedyni* pasmo 
rozciągając* CC przy 7OO cm Сodpowiedniк modu i>g С А 1 а

э cyklohek¬ 
sanu? wykazuje rozszczepieni* na składów* а i *. Zachowani*, halo-
genocykloheksanów wydaje sie. odmienne С53.8ВЭ. Ważnym również Jest 
podkreślenie, że wewnątrzmolekularnym pasmem cyfcloheksanolu o 
najniższej częstości Jest mul U pl et ca 240 cm"1, odpowiednik 
najniższego pasma deformacji pierścienia cykloheksanu vg СЕцЭ przy 
241 cm . To pasmo praktyczni* ni* ulega przesunięciu nawet dla 
heterocyklicznych pierścieni O-członowyeh С OCX). 

Zestawieni* podstawowych dla interpretacji wyników pasm CO 
podane Jest w tabeli II. V przeciwieństwie do modów 
pierścieniowych występuje tu zależność oc. konformacji. W przypisa¬ 
niu kierowano s i e również natężeniem pasma: pasma wyraźni*jsz* po 
zamrożeniu przypisywano konformacji ahsjaXn*j. Tak wiec obie 
konformacje, absjalna i «Awatorialna. występują w* wszystkich 
fazach, również uporządkowanych, cykloheksanolu. Drugim faktem 
doświadczalnym o zasadniczym znaczeniu» widocznym w tabeli II , 
Jest obecność multipletów pasm. Widać, że wszystkie pasma są 
singletami w fazie II a dubletami w fazie III , natomiast w fazie 
MS występują zarówno dublety Jak i singlety. Przejście od dubletów 
do singletów w procesie transformacji fazy III-II jest wyraźne na 
rys. S. Obecność multipletów przypisaliśmy wewnątrzpollmerowemu 
rozszczepieniu korelacyjnemu, a wiec uznaliśmy Je za multiplety 
Dawydowa. Analiza multipletów, zgodnie z diagramami korelacyjnymi 
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w tabeli III dla «ozliwie najprostszych poilewów. Jest podstawą 
dalszych wniosków dla kolejnych faz. 

Tabela III Diagramy korelacyjne: 

poliaery liniowe: grupy liniowe C£v. C2 

Syeetrla 
aolekuły 

Symetria 
pozycji 

Grupa 
liliowa 

,Cx> 

Grupa komórki e le -
ntarnej kryształu 

B l 

C 2h 

B 3 
B l 
вг 

Ля) 

u 
3Я 
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to polimery cykliczne: dimery o symetrii С „ i C.: 

Symetria 
molekuły 

Symetria 
pozycji 
di mer u 

c2h- 2CzD 

Grup» komórki ele¬ 
mentarnej kryształu 

Чаь- C2h 

Af'СТ. w 
3u 

вгя 
•W 

B» 

Aktywność: podczerwień - wszystkie klasy symetrii 
podkreślonymi, 
Raman - wszystkie klasy symetrii poza u. 

pasa 9 1 

5.1.3. Faza MS 

Odmienne zachowanie modów szkieletowych GO o symetrii A* i. 

ОН, to znaczy Jej pozycją cis lub trans. Obecność dubletów Dawy-
dowa dla modów A' i singletów dla A'' oznacza zachowanie symetrii 



mfOOI) 

m(002l 

Rys. 7 Komórka elementarna fazy MS cykloheksanolu. Grupa. przes -
Q 

trzenna Pbam * Dg. CZ*4«+4<O: warstwa polimerów abmjalnych mCOO13 
i ekwatorialnyeh тС002Э. Seh*guityezni« zaznaczon* obwi*dnl* 
van d*r Waalsa i płaszczyzny «kwaŁorlaln* molekuł oraz łańcuchy 
wiazart wodorowych i grupy ОН. 

molekuły w kryszta le , a wi*/= liniową grupę, symetrii polimeru 
Сtabela II13. Natoalast жЪожипЫс natężeń składowych B l 

dubletu Dawydowa A' J e s t , zgodni* z modelem gazu zorientowanego, 
równy c tg 9 gdzie 6 oznacza kąt po:iie^zy kierunkiem momentu 
przejśc ia modu A' a o s ią &% polimeru С 013." Nizejenergetyezną 
składową dubletu winna byc składowa A. przy założeniu 
przeważającego wkładu sprzężenia dipolowego w rozszczepieni* 
Dawydowa. Stąd otrzymano $*СвЧ±4Эо d la obu. aksjalnego i efcwa-
torialrtego polimerów. Znajomosi. kąta 0 i parametrów 
wewnątrzmolekularnycn Ckąty i długości wiązań dla cykloheksamO 
umożliwiła, przy wykorzystaniu zasady ciasnego upakowania CIS?. 
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graficzną konstrukcję polimerów dla pozycji c i s grupy ОН. Okazało 
sie.. że geometria wiązania wodorowego tzn. długości 1 kąty. Jest 
identyczna dla polimerów ahsjaln^go I ehwatoriaLrvgo. Dalsza 
konstrukcja kryształu była możliwa dla grup przestrzennych Pmc2. 
CZ=4=2<z+2*3 oraz Pbam СZ=8=4a+4e3. Otrzymano kryształ warstwowy, 
zbudowany z kolejnych warstw polimerów aksjalnych. i efcwatorial-
nych, z zachowaniem równoległości pierścieni. CQ w kolejnych wars¬ 
twach. Obie grupy przestrzenne są równoważne pod względem 
porównania i lości przewidywanych С15Э i obserwowanych С12Э aktyw¬ 
nych w podczerwieni modów sieciowych. Wybór grupy Pbam Crys. 73 
oparty Jest na dwóch faktach doświadczalnych: obserwacja siadu 
rozszczepienia miedzypolimerowego w paśmie A'lp def CO konformacji 
ehbxxtorialmfj С kwartet zamiast dubletu w tabeli 115 oraz bardziej 
rozmyto widmo obszaru sieciowego Crys. 3D, sugerujące obecność 
pewnego nieporządku w krysztale. Wydaje sie. wiec. ze dla polimeru 
eh\oatorialn»go pozycja c i s grupy OH Jest prawdopodobnie pozycją 
efektywną» odpowiadającą statystycznemu obsadzeniu dwu pozycji 
gauche. Ten nieporządek Jest przyczyną uaktywnienia składowych A 
i Bt kwartetu krystalicznego modu A' lp def konformacji e. Jak 
również przyczyną pewnego rozmycia widma sieciowego. Jedynie 
możliwa Jakościowa interpretacja modów sieciowych podana Jest w 
tabeli I. 

5.1.4. Faza III 

Jednakowe zachowanie sie. w kryształ* modów szkieletowych CO o 
symetrii A' i А " Сtabela II) oznacza obniżenie symetrii molekuły 
do grupy C. , spowodowane być może pozycją, gauch* grupy ОН. 
Obecność dubletów Dawydowa, zgodnie z diagramem korelacyjnym 
Сtabela III 3, świadczy o grupie liniowej polimeru Cg Club C % -
brak danych eksperymentalnych dla rozróżnienia tych dwóch przy¬ 
padkowi. Pewna zmiana orientacji molekuł Сwzglądem fazy М5Э wi¬ 
doczna Jest poprzez zmianę, stosunków natężeń dubletów Dawydowa 
niektórych pasm deformacyjnych pierścienia Crys. 3). Kierując sie. 
zasadą ciasnego upakowania, zaproponowano dla fazy III grupą 
przestrzenną VS../b г С-. C2=4a+4*5, przewidującą 21 aktywnych w 
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podczerwieni modow sieciowych Сobserwowano 14 modów). 

В.1.5. Faza II 

Obecność w widmie wyłącznie singletów modow szkieletowych CO 
Сtabela 113 oznacza, ze jedna składowa dubletu Dawydowa Jest 
nieaktywna w podczerwieni dla obu symetrii A' i A" modów szkiele¬ 
towych. Dla polimeru liniowego oznaczałoby to grup* liniową C ^ 1 
symetryczne wiązanie wccorowe. które nie Jest możliwe przy znany» 
słaby» wiązaniu wodorowym w alkoholach. Jedyną możliwością Сdiag¬ 
ram korelacyjny tabela П1Э pozostaje wlec di «er cykliczny o 
symetrii C1 СОН ga.vch*> lub C ^ СОН cis lub transy. Kierując sie. 
zasadą ciasnego upakowania 1 ilością obserwowanych modów siecio¬ 
wych, zaproponowano grupy punktowe di«eru C. 1 kryształu Cg. oraz 
grupę przestrzenną kryształu Рг^/Ъ s C^ CZ*4A+4tO. Nocny» argu¬ 
mentem na korzyść dlmerowej struktury fazy .II Jest specyficzny 
charakter 1 zależność temperaturowa widma sieciowego Crys. 8Э. 
Cześć niskoenergetyczna widma, zawierająca 8 wąskich pasm. zacho¬ 
wuje sie. podobnie. Jak widmo sieciowe Innych kryształów 
uporządkowanych: pasma silnie sie. poszerzają i przesuwają w kie¬ 
runku niższych częstości przy ogrzewaniu. Dlatego pasma te przypi¬ 
saliśmy modo» mi «dzydi sterowym. Cześć wysokoenergetyczna zawiera 
dwa szerokie pasma z pewną strukturą, zaznaczoną Jedynie w 
najniższej temperaturze. Położenie tych pasm 1 ich rozmycie jest 
niemal niezależne od temperatury. Takie zachowanie Jest charakte¬ 
rystyczne dla modow wewnątrzmoleku-larnych. Dlatego te dwa szerokie 
pasma przypisaliśmy modom wew>.ątrzdi mer owym rozciągania i defor¬ 
macji wiązania wodorowego. Mieszanie modow związane z niską syme¬ 
trią i oddziaływania mietlzydimerowe są odpowiedzialne za rozmycie 
pasm. Na korzyść struktury dimerowej fazy II. w odróżnieniu od 
struktury polimerów liniowych fazy III. przemawiają również cechy 
pasma rozciągającego ОН С tabel a IV oraz tabela II w pracy С8СЭ5: 
wyższa częstość 1 mniejsza szerokość С92,933 oraz dwukrotnie 
niższy temperaturowy współczynnik częstości С35.94Э. 



Tabela IV Częstości Сев Э i współczynniki temper«turów* 
częstości e C10~* К~1Э domieszkowych pasm 
rozciągających ОН alkoholi w rolnych fazach. 

Faza^»«^_ 
IV 

III 
II 

I 

cyklopentanol 

3193 e»1.4 
3323 

3250 

3273 6-2.0 

Э300 

cykloheksanol 

3100 8-0.85 

3280 6-0.54 

t-butanol 

3220 e-o.g 
3254 e-0.8 

3300 

V paśmie torsyjnye OK Crys. 4 Э zamiast przewidywanego slng-
letu Dawydowa obserwuje się dublet pasm szerokich, bardzo silnego 
przy 745 1 słabego przy 708 cm . Uaktywnienie składowej nieak¬ 
tywnej noże wynikać z silnych sprzężeń z modami sieciowymi C9S>. 

w f&zle II obserwuje się również wyraźną zmianę w pasat* 
deformacji pierścienia С odpowiednik pasm "*c/*ia

3 Ł v24 C Ea 5 

heksanu^. Zapewne Jest 
naprężeniem pierścienia. 

to spowodowane pewną deformacją i 

5.1.6. Paza I 

Widma fazy J. potwierdzają plastyczny charakter tej fazy i 
obecność obu konformacji molekuły. Obszar dalekiej podczerwieni 
Crys. 1 i 33 charakteryzuje wyraźna struktura polimerowa *ldma 
Сczęstości podane w tabeli 13. Jedynie możliwa Jakościowa dyskesja 
dla tej fazy nie wnosi wiele do obszernej wiedzy o własnościach 
fazy I. 



5.1.7. Pasma ОН i OD 

Zestawianie parametrów doświadczalnych pasm ОН i OD dla faz 
I, II 1 III a także roztworu w CCl^. podaliśmy w pracy саеэ. 
Wybrane parametry pasma rozciągającego zawiera tabela IV. 
stanowiąca zbiorcze zestawienie dla rożnych alkoholi Сbrak w niej 
fazy MS. której nie mierzono w zakresie środkowej podczerwieni ze 
względu na trudność kontroli Jej czystości3. Natomiast analiza 
passa torsyjnego 'jest przedmiotem II części pracy. Tutaj należy 
podkreślić, ze nie stwierdzono zależności konformacyjnej pasm 
rozciągającego i torsyjnego ОН i 00 С pasma ip def ОН 1 OD w obec¬ 
nej dyskusji pominięto}. Najbardziej miarodajne domieszkowe pasma 
rozciągające OH^ i СОД są singletami dli faz IX i III Crys. 63. 
Ten nieco zaskakujący wynik eksperymentalny staje się. zrozumiały w 
kontekście ogólnych własności pasm ОН w obecności wiązania wodoro¬ 
wego Crozdz. 2 oraz prace С1,20-ЭСО:>, oraz własności fazy MS. 
Częstości 1 charakter pasm ОН są zdeterminowane geometrią wiązania 
wodorowego. Dla fazy MS eksperymentalnie stwierdzono Identyczną 
geometrie, wiązania dla polimerów aksjalnsfcK i thxtatorialnych. 
Slnglety pas» domieszkowych w fazach II i III wydają się świadczyć 
o identycznej geometrii polimerów absjalnych. i eJtwatorialnych 
również dla tych faz. 

S.1.8. Porównanie z wynikami literaturowymi 

Dla faz niskotemperaturowych informacje literaturowe ograni¬ 
czaj sle. właściwie C§ B. 1.1. Э do temperatur Debye'a i widm Ramana 
С803. Struktura polimerów cyklicznych fazy II i liniowych fazy III 
doskonale tłumaczy zaskakujący fakt niższej temperatury Debye'a 
dla stabilnej fazy II. Kryształ dimerów. cyklicznych Jest 
kryształem van der i\alsa i Jego dynamika jest tylko pośrednio 
zależna od silniejszego wiązania wodorowego. 

Przedmiotem zainteresowania autorów pracy ramanowskiej С8ОЭ 
Jest głównie faza plastyczna. Natomiast ich wnioski odnośnie faz 
II i III są dobrą ilustracją trudności Crozdz. S>, związanych z 
badaniem wiązania wodorowego metodą spektroskopii Ramana. V fazach 



oznaczonych jako II i III autorzy nie obserwują żadnych pasm grupy 
ОН. tak charakterystycznych i rożnych w widmach podczerwieni 
Crys 4Э. Obszar modów sieciowych obu faz Jest także bardzo podob¬ 
ny, gdyż znowu nie są w nim widoczne wysokoczestosciowe 
wewnątrzpolimerowe pasma wiązania wodorowego Crys. 33. Autorzy nie 
widzą również bogatej struktury multipiętowej niskoczęstosdowych 
pasm wewnętrznych. Obserwują natomiast drastyczną zmianę stosunku 
natężeń pasma rozciągającego CO obu konformacji przy przejściu do 
faz uporządkowanych. Z tych przesłanek wyciągają następujące 
wnioski odnośnie faz II i III: obie fazy są kryształami 
uporządkowanymi; obie fazy zawierają Jedynie konformację e/twato-
rtalną;-wiązanie wodorowe obecne Jest Jedynie w fazie III. 

Odnośnie oznaczeń wydaje się pewne, że faza III Jamesa odpo¬ 
wiada fazie II w stosowanych tutaj oznaczeniach Adachlego. 
Świadczy o tym pasmo 136 cm . a przede wszystkim charakterys¬ 
tyczna struktura pasa 1149 1 1173 ca . Faza II Jaaesa Jest. być 
może, fazą III lub mieszaniną faz. Natomiast wnioski Jamesa 
odnośnie konformacji 1 braku wiązania wodorowego są całkowicie nie 
do przyjęcia. W widmie podczerwieni obserwowano również dość 
znaczne zmiany natężenia pasa 480 i 480 ев grupy CO. Jednakże 
wydaje się naturalnym, że konfiguracja wiązania wodorowego może 
wpłynąć na natężenia pasm grupy CO, bezpośrednio sprzężonej z 
grupą ОН. Wydaje się także prawdopodobne, że zalana pozycji ОН z 
trans na cis czy gauch» może także mieć wpływ w obecności wiązania 
wodorowego. Pewne efekty dla pasma rozciągającego CO obserwowano w 
pracy COcO. 

S.1.0. Badania neutronowe . . . • . . 

Jakkolwiek badania neutronowe są poza głównym nurtem tej 
•• pracy, jednakże zasługują tu na omówienie głównie z dwu powodów: 
i umożliwiają pełniejszą interpretacje, optycznego widma sieciowego 
\ oraz dostarczają dalszych informacji o polimorfizmie. Celem badań 
i była weryfikacja i rozszerzenie badań spektroskopowych. Przeprowa-
i 
\ dzillsmy pomiary nieelastycznego nlekoherentnego rozpraszania 
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Rys. 8 Zależność temperaturowa widma, absorpcji fazy II cyklohek-
sanolu w obszarze dalekiej podczerwieni Czdoln. rozdz. 2 cm" Э. 

DŁUGOŚĆ FALI 1*1 
t5 20 25 

200 250 300 
CZAS PRZELOTU I в* fit) 

Rys. 9 Nftutronogramy 
faz cykloheksanolu 

różnych 
dla 

kąta rozpraszania 2в = 30°: 
fazy I С249 Ю . III C5 Ю i II 
С80 JO. Linia kreskowana -
wygładzone tło efektów nleko-
herentnych. 



neutronów z równoczesną kontrola, fazową wftnrtą proszkowej dyf¬ 
rakcji neutronów na spektrometrze czasu przelotu KDSOG-1 przy 
reaktorze impulsowym w DubneJ dla faz I . II i III cykloheksanolu 
CBH11OH" Szczegółowe wyniki przedstawiliśmy w pracach С97.083. 
Tutaj nożna s i ę ograniczyć do zasadniczych rezultatów. 

S.1.9.1. Dyfrakcja 

Pomimo metody proszkowej i próbki wodorowej wyniki okazały 
się wystarczająco dobre nie tylko dla kontroli fazowej próbki, ale 
także dla pewnych wniosków strukturalnych. Przykładowe zestawienie 
dyfraktogramów faz I. II i III dla kąta rozproszenia 29-30° poka¬ 
zane jest na rys. 9. 
Faza I: Spośród 3 obserwowanych refleksów, wywskaźnikowanych wg. 

stałej sieci Szwarca С783, refleks СЗЮЭ Jest refleksem komórki 
prymitywnej. Rewizja grupy Fn3m wydaje sie. konieczna. Obliczenia, 
natężeń względnych dla grupy Pa3 metoda Pressa i Hullera C99.100) 
wykazały zadawalającą zgodność wartości teoretycznych i ekspery¬ 
mentalnych bez żadnych parametrów dopasowania. Grupa. Pa3 opisuje 
płasko centrowaną komórkę regularną CfceJ środków pierścieni Cg. 
Osie Sg pierścieni, skierowane wzdłuż czterech głównych 
przekątnych komórкi. tworzą cztery podsieci orientacyjne. Symetria 
pozycji S Q osiągana Jest dzięki orientacyjnemu i konformacyjnemu 
nieporządkowi molekuł aksfalnych i ekuatorialnych. Wydaje sie. 
prawdopodobne, że niezgodność z wynikami Szwarca C78> jest w 
pewnym sensie pozorna, tzn. struktura Pa3 dałaby równi* dobre 
dopasowanie wyników rentgenowskich. Główny wkład w natężeni* 
neutronowych refleksów prymitywnych wnosi wodór grupy ОН, w pomia¬ 
rach rentgenowskich zupełnie niewidoczny i pomijany. Ale weryfi¬ 
kacja wyniku neutronowego na próbce CJD..0D Jest. niezbędna. Jed¬ 
nakże konieczne założenie, że struktury fazy I próbki wodorowe 1 i 
deuterowej są identyczne, ni* musi bye prawdziwe. Siane s% przy¬ 
padki odmiennego pollmcrfizmu substancji wodorowych i denŁ*rovyca. 
a macierzysty węglowodór cykloheksan do nich należy С1С1Э. Z 
drugiej strony diagramy fazowe CgH-.OH i CgD^CH. wyznaczone 



metodą kalorymetrii różnicowej COS), ni* wykazują Istotnych 
różnie. 

Faza II: Na podstawi* 18 obserwowanych refleksów wyznaczono 
parametry komórki JednokoSneJ dla Z«8. Obserwowane wygaszenia są 
zgodne z komórką prymitywną i dopuszczają Jedynie grupy przes¬ 
trzenne P8/m i P2.xm spośród grup eentrosymetrycznych. Symetrie, 
niższą praktycznie wykluczają referowane badania spektroskopowe. A 
więc sugerowana powyżej C§ 5.1.3.) na podstawie zasady gęstego 
upakowania grupa PZ.sb nie Jest możliwa. Ten zaskakujący na pozór 
fakt można uważać za pośrednie potwierdzenie mieszania konformacji 
w fazie II. Mianowicie przewidywania struktur gęstego upakowania 
odnoszą się do upakowania jednakowych elementów. Dosłowna ekstra¬ 
polacja przewidywań na przypadek upakowania dwu różnych elementów 
Сmolekułу o konformacji aksjalnej i ekMatorlalnej} okazała się 
zbyt pochopna. 
Faza III: Na podstawie 18 obserwowanych refleksów wyznaczono 

parametry komórki rombowej z Z«8. Obserwowane wygaszenia są zgodne 
z komórką prymitywną o symetrii co najwyżej Pnma. Ale wyniki 
spektroskopowe wykluczają klasę symetrii D ^ . Pozostaje Jednak 
dalej duża liczba dozwolonych grup przestrzennych: grupy Pmm2, 
PanSj i PnnS dla klasy C ^ oraz wszystkie grupy prymitywne dla 
klasy symetrii Dg. 

8.1.0.2. Nieelastyczne niekoherentne rozpraszanie 
neutronów CIINS) 

Faza I: Uzyskano potwierdzenie, znanego również z badań 
quasielastycznego rozpraszania neutronów С102Э, rotacyjnego cha¬ 
rakteru fazy I. W widmach IINS Crys. 1ОЭ oraz gęstości stanów 
fononowych GJJCIO Crys. li) przejawia się on w rozmyciu struktury 
widma. ale głównie w specyficznym charakterze części 
niskoczęstoseiowej. Obserwuje się mianowicie znaczny, w porównaniu 
z fazami uporządkowanymi, wzrost gęstości stanów oraz znaczące 
odstępstwo od widma Debye'a w tym obszarze. Obie cechy wydają się 
typowe dla kryształów plastycznych i szklistych C63.1O3-1OS5. 



«no 
PRZEKAZ ENERGII C cm-1] 

CZAS PRZELOTU ( 6 4 p s ) 
«00 

ENERGIA FONONÓW te»* 1 ) 

Rys. 10 Widm* nieelastycznego 
rozpraszania neutronów cyklo-
heksanolu CJrt̂ OH w fazach I , 

II i III C80 Ю. 

Rys. 11 Eksperymentalne widma 
gęstości stanów fononowych 
6„CiO różnych faz cykloheksa-
nolu C^HJJOH: faza III CS i 
80 Ю oraz faza II 1 kryształ 
szkl isty I С80Ю. 

FaŁa II: Zaskakujący cechą Jest podobieństwo widma neutrono 
wego Crys. 10 i 113 i widma dalekiej podczerwieni Crys. 3 1 8Э w 
obszarze wysokoczęstosciowych roodów sieciowych. Widma optyczne 
podlegają regule wyboru k*0. Niekoherentne rozpraszanie neutronów 
Jest proporcjonalne do gęstości stanów fononowych. Ten fakt powo¬ 
duje odmienny charakter fononowych widm optycznych i neutronowych: 
wąskie pasma w widmach optycznych i rozmyte, z leki-o zaznaczonymi 
osobliwościami, widmo, neutronowe. Taki opis odpowiada Jedynie 
niskoczęstosclowemu zakresowi widma fazy II poniżej ca 100 cm~ . 
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Obszar wysokoczęstościowy. zawierający dwa pasma С1Э6 i 190 ся "Э 
jest niemal identycs» у w obu widmach. Ter. fakt Jest silny» argu¬ 
mentem n* korzyść proponowanej struktury dimerów cyklicznych. Mody 
wewna.tr zdi mer owe zachowują się podobnie. Jak prawie zlokalizowane, 
wykazujące słabą dyspersję mody wewnątrzmolefcularne i widziane są 
Jednakowo metodami optycznymi i rozpraszania neutronów. Natomiast 
widmo modów międzydimerowych Jest. Jak zwykle, zupełnie rożne w 
obu metodach. 

Faza III: Najważniejszym faktem eksperymentalny* w widmie 
neutronowym Сrys. 10 i 113 Jest brak wyraźnego wkładu od najwyżej 
częstościowych i najbardziej charakterystycznych w widmie optycz¬ 
nym pasm sieciowych przy 201 i 262 сш" С rys. 33. Ten fakt 
świadczy o przeważającym wkładzie translacji w te pasata, natomiast 
silne pasma neutronowe 1SC i 178 cm nr>żna uważać za niemal 
llbracyjne Cl003. V połączeniu z postulowaną z badań spektroskopo¬ 
wych identycznością geometrii polimerów aksjalrtych i &k.watorlal-
nych. umożliwia to pełniejszą interpretację wysokoczęstosciowego 
sieciowego widna optycznego, a także podanie prostego modelu 
dynamiki sieci dla faz polimerów liniowych XII i MSC§ 5.1.10.3. 
Mianowicie mody czysto translaeyjne muszą mieć identyczne 
częstości dla polimerów ahsjalnych i ekmztorialnych.. Powinno się 
więc obserwować dwa wysokoczęsto&ciowe mody translaeyjne. odpowia¬ 
dające rozciąganiu i deformacji w płaszczyźnie wiązania wodorowego 
С Dl a fazy MS założono przypadkową degenerację tych modów i przypi¬ 
sano im częstość 206 cm . Э Natomiast mody libracyjne polimerów 
aksjalnego i akwatorialntgo muszą mieć różne częstości Сróżne 
momenty bezwładnosciЭ. Z tego cztery pasma llbracyjne. 
odpowiadające deformacji wiązania wodorowego w płaszczyźnie, 
powinny wystąpić w obszarze wyższych częstości С dwa dla polimeru 
aksjalnego i dwa dla *kvatorialn*go}. Tak więc w sumie, zgodnie z 
widmem optycznym, w obszarze wysokich częstości sieciowych powinno 
się obserwować sześć modow sieciowych Сtabela 13. 
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S.1.10. Model dynamiki sieci . Przybliżenie izolowanego 
polimeru liniowego. 

Do obliczeń dynamiki sieci С97,983 zaadaptowaliśmy prosty 
model Klrkwooda С107Э. Model ten opisuje cztery mody translacyjne 
С optyczne AJ+BĴ  i akustyczne А. +В,Э polimeru liniowego С~ po¬ 
przez dwie stałe siłowe Ks i Kfc. identyfikowane tutaj z 
rozciąganiem wiązania К i deformacją Kfa kąta r wiązania wodoro¬ 
wego. Dla oszacowania llbracji A.+B. założyliśmy, ze są one kont¬ 
rolowane przez te same stałe siłowe Ks i K. . Dlatego winien 
obowiązywać następujący związek między optycznymi częstościami 
translacyjnymi УД i i>g С wskaźnik 1 przy A i В pominięto), a 
średnią częstością libracji v,, 

" • л['* ^ Г 
SB ' "A 

gdzie m i l oznaczają masę i odpowiedni moment bezwładności 
molekuły, a parametry s . i Sg podłużną i poprzeczną względem osi 
polimeru odległość między środkiem masy molekuły i atomem tlenu. 
Parametry s . i Sg dla fazy MS wyznaczono z rys. 7. Ola polimeru C~ 
fazy III założono również grupę C- w obliczeniach. Wyniki obli¬ 
czeń przedstawione są na rys. 12 i w tabeli V. W tabelach I i V 
podana Jest również, uzupełniona Informacją neutronową, interpre¬ 
tacja pasm sieciowych widma optycznego. Wyższa stała K£ fazy III 
może częściowo wynikać ze sprzężenia z modem torsyjnym ОН. Takie 
sprzężenie jest dozwolone dla polimerów C_ fazy III . a zabronione 
dla polimerów C2v fazy MS. To sprzężenie wnosi bye maze wkład do 
dużego natężenia pasm wewnątrzpolimerowych w podczerwieni, obser¬ 
wowanego szczególnie dla pasma 262 cm~ . Otrzymane s ta łe siłowe K. 
są identyczne dla faz III 1 MS. 

Widać na rys. 12. że obliczenia modelowe dają kwadratową 
zależność dla gałęzi akustycznej Bj. przejawiającą s i ę jako 
osobliwość dla k»0 w funkcji gęstości stanów. Takie zachowanie 
Jest ogólnie znanym niedostatkiem wszystkich modeli 1-wymiarowych 
dla izolowanego polimeru С108Э. Dla otrzymania fizycznie popraw¬ 
nego zachowania w tym obszarze, konieczne są poprawki 3-wymiarowe. 
Wymaga to pełniejszych danych eksperymentalnych. Tym niemniej 
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Tabala V Parametry dynamiki s i e c i cyk loheksano lu 
p r z y b l i ż e n i u i zo lowanego pol imeru l i n i o w e g o C ~ . 

MS 

I I I 

* 

(3 

e 

a 

cm"1 

A l 
T 

у 

206 

206 

801 

201 

¥t 
B l 
T 

X 

2О6 

206 

26Й 

262 

V A i 

exp 
182 
188 
157 
171 

153 
1S7 
1S1 
1 7 3 

t h 
206 

167 

98 

98 

*107 

*107 

Я 

S A 

1 . 5 

0 . 4 

% 

1 . 5 

1 . 7 

amu&2 

N 
I 

227 

186 

227 

186 

*108° 

«108° 

130° 

130° 

mdyn»"1 

K s 

0.97 

0.97 

1.26 

1.2S 

Kb 

o.iia 

0.115 

0.116 

0.116 

Ks^b 

8 . S 

8 . 5 

10.8 

10.8 

Gwiazdka. * oznaczono dane wej&clowe modelu: dane oznaczone exp i w 
z prac C84.85.983. Pozostałe oznaczenia: v, - częstość libracji, 
is-. - czystość obcięcia widma akustycznego. S. i Sg - podłużna i 
poprzeczna С wzglądem osi polimeru? odległość środka masy molekuły 
od atomu О, у - kąt wiązania wodorowego O. .O. .O. K$ i 
siłowe rozciągania 1 deformacji wiązania wodorowego. 

- stałe 

nawet tak uproszczony model opisuje zasadnicze cechy widma neutro¬ 
nowego fazy III 1 znacznie poszerza interpretacje, widm optycznych 
faz III i MS Сtabela 13. 

S.2 Cvk1ooentanol 

S. 2.1 Przegląd wyników literaturowych 

Poiimorfiz» cyklopentanolu badany był uprzednio szeregiem 
metod. Metodą fcalorymetrii adiabatycznej Cl093 wyznaczono tempera¬ 
tury i parametry termodynamiczne .przejść fazowych. Stwierdzono 



występowanie czterech różnych faz krystalicznych I . II . III i IV w 
układzie enancjotropowym. Mała entropia topnienia i przejścia 
fazowego I-II . zaś duża przejścia II-III . wskazuje na plastyczny 
charakter faz I 1 II С47Э. Metod* kalorymetril różnicowej СЭТАЭ 
stwierdzono przejście szkliste w przechłodzonej fazie II przy 
138 K. zaliczając ty» samym cyklopent*nol do klasy "kryształów 
szklistych" С67Э. Przeprowadzono także badania diagram: fazowego 
Cp,T> metod* DTA С11ОЭ. Wykazały one rozszczepienie krzywej 
przejścia fazowego III-II na dwie gałęzie dla ciśnień poniżej 
1.3 kbar. Niższe przejście fazowe autorzy przypisuj* przejściu 
Jakiejś fazy metastabi1nej do przechłodzonej fazy II. Metod* 
rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej wyznaczono podstawowe para¬ 
metry struktury faz I i II C1115. Obie należ* do układu heksago¬ 
nalnego, a różnica zwl*zana Jest ze swobód* reorientacji molekuł. 
Fazę. I dobrze opisuje model reorientacji izotropowej, natomiast w 
fazie II reorientacja ograniczona Jest do pewnych. bliżej 
nieokreślonych osi. Wielu autorów badało polimorfizm cyklopenta-
nolu metodami dielektrycznymi. Ze starszych prac godną uwagi Jest 
praca Grtena i in. C1123. w której potwierdzono rotacyjny charak¬ 
ter faz I i II i' oszacowano średni* długość polimerów liniowych, 
uzyskując Jednakowe długości dla obu faz. Natomiast grupa 
Wurflingera wykonała ostatnio ciśnieniowe badania dielektryczne 
С113Э. W wielu punktach kontrowersyjna praca Shablakha i in. 
Cl143, poświecona głównie badaniom procesów nukleacji i wzrostu 
kryształów w fazach szklistych kolejnych alkoholi cyklicznych 
Ccyklopentanol do cyklooktanoliO, zasługuje na uwagę. Jako Jedna z 
ostatnich. Fazy szkliste m. in. cyklopentanolu s* również przed¬ 
miotem serii prac grupy Szwarca Сpiąta z kolei w 1985 roku С70ЭЭ. 

Badaniom spektroskopowym cyklopentanolu poświecona Jest 
Jedynie praca Ouriga i in. C11S3. Celem pracy była interpretacja 
widma drgań wewnętrznych molekuły. Materiał doświadczalny 
stanowiły widma absorpcyjne Cgaz, ciecz, sporadycznie ciało stałe) 
i ramanowskie CcieczD cyklopentanolu i kilku podstawień izotopo¬ 
wych CCgHgOH. CgHgOD, CgHgDOH i CgHgD̂ OHD. Trudność interpretacji 
wyników związana Jest z możliwości* występowania różnych konfor¬ 
macji molekuły. Autorzy przyjmuj*. Jako najniżej energetyczną, 
konformacje, kopertową Cenv&lop*. bendD o symetrii Cs i dla niej 
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podają przypisanie wszystkich modów podstawowych. Autorzy nie 
precyzuj* Jednak cJtsjainmj czy «kwatorialrttj pozycji wiązani* CO. 
natomiast odpowiednią różnicą energii konformacji szacują na 
0.2 kJ/mol, a barierę, aktywacji dla tego przejścia na mniejszą niż 
8.4 кJ/mol. Jest to Jednocześnie bariera przejścia między konfor¬ 
macją 4o^»rŁową C s а акгщсопА C£w£*Ł*cD Cg szkieletu molekuły, 
gdyż ta właśnie konformacja C« musi wystąpić Jako stan pośredni 
przy przejściu między konformacjami a i e podstawnika. 

Jak widać z tego pobieżnego przeglądu literatury, charakte¬ 
rystyka faz rotacyjnych I i II cyklopentanolu Jest dość sk.^pa. 
odnośnie zaś faz nierotacyjnych III i IV brak Jest Jakichkolwiek 
danych.• 

3.2.2 Wyniki i dyskusja badań własnych 

Badania polimorflzmu cyklopentanolu metodą spektroskopii 
absorpcyjnej podczerwieni przedstawiono w pracy С116Э oraz ma¬ 
teriałach konferencji С117Э. Poniżej będą omówione najważniejsze 

• wyniki i wnioski. 
j Reprezentatywne wyniki pokazano na rys. 13-15. Rys. 13 przed-
• I stawia widma fazy I i IV eyklopentanolu-OH i -CO powyżej 480 cm'1. 
'•• Widma fazy II oraz cieczy są praktycznie identyczne z widmem fazy 

I, zgodnie z rotacyjnym charakterem faz I i II. i zostały 
pominięte. Pomimo tego podobieństwa przejścia fazowe są zauważalne 
dzięki minimalnym zmianom maksymalnych natężeń niektórych pasm. 
Zestawieni? widm ОН i OD umożliwia przypisanie pasm ОН i OD. Pewna 
niejasność pozostaje dla pasma OD lp def. które nakłada się na 
silne pasmo 1000 cm . Wyznaczone parametry pasm ОН i OD podane są 
w tabelach 1 . 2 pracy С110Э. a wybrane parametry w tabeli IV. 

Charakterystyczne zmiany w przejściach fazowych II-III i 
: III-IV dla obszaru modów wewnętrznych pokazane są na rys. 14. 
% Podstawowe znaczenie w iitei pretacji ma znikanie pewnych pasm w 
• przejściu fazowym II-III oraz struktura multipiętowa niektórych 
• pasm wyraźna w fazie IV. Tak więc obserwuje się dla obu próbek ОН 
* —i 
: i OD zniknięcie dość silnego pasma 1080 ca . Towarzyszą temu 
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Rys. 13 Widma absorpcji faz I C243 O 1 IV CS6 Ю cyklopentanolu 
OH i -OD w obszarze środkowej podczerwieni. 

0Q 
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«o 

2O3K 203K 2O2K 

m тк 

JV 96 К 

*oo 500 ЮО0 г*во is» 255 vSSSSv 

Rys. i* Obszar ch»r*kturystycznych drgań wewnętrznych cyklopenta-
nolu w fazach II, III i IV: pasma deformacyjne i rozciągające 
grupy CO i domieszkowe pasma rozciągające OD^ Сса Э400 cm"1^ i 0Ha 
Cca 3200 en"1}. 



Tabel* VI Częstości Сеж Э charakterystycznych modów 
szkieletowych różnych konformacji cyklopentanolu. 

Konfor 
mac Ja 

Я.1 

с5
г 

сг 

Deformacja p ierśc ien ia 

" 4 2 

А" 205 

А" 210 

235 

" 3 9 

А" 573 

А" 575 

4 7 5 

"fet 

V 610 

А' 610 

540 

v 

А* 

А* 

В 

га 

398 

418 

377 

Mody 
i 

А' 

А' 

В 

grupy СО 

'40 

' 446 

' 455 

377 

А' 

А* 

А 

" 1 3 

988 

1009 

1080 

Wskaźniki 1 1 2 dla konformacji С molekuły oznaczają losowo 
pozycje, aksjaln*. a lub ekwatorialna. * podstawnik*; numeracja modów 
wg Durlga С115Э. 

Tabela VII Struktura konformacyjn* i multipletowa moddw szkiele¬ 
towych CO cyklopentanolu w różnych- fazach Сczystości 
w cm"15. 

Faza 

IV 

I I I 

I I 

I 

Konformacje Ca* i Cs° 
ip def 

I^CAO 

395 
400 
*13 
423 

397 
413 
423 

410 

410 

op def 

446 

455 

4 5 0 

4SO 

4Я0 

rozc 
Р13СА-Э 

985 
991 

1006 
1012 

988 
1009 

1000 

1000 

Konformacja Cg 

i p ac op def 

"22 * V4OCK> 

377 

377 

rozc 

"13 С А Э 

1080 

1080 

S3 



pewne zmiany silnego pasma 1000 ci" . Wbrew interpretacji Duriga 
С11БЭ. zmusza to do przypisania tych pasm drganiu rozciągającemu 
CO dwu różnych konformacji molekuły 1 wykai-uje. ze w fazie III 
jedna z nich znika. Prowadzi to także dc dalszych rożnie z pracą 
Duriga. stanowiącą podstawę. interpretacji modów 

__ —1 
wewnątrzmolekularnych. Mianowicie słabe pasma 377, 475 i 540 cm , 
znikające Jednocześnie z pasaea 1060 cm , przypisano drganiowa 
deformacyjnym СО С odpowiedni к i>gg 1 v^. u Duriga? i pierścienia 
С odpowiedni к i/gg 'i г^Э tej samej konformacji. W pracy С11СЭ 
podaliśmy proponowane przypisanie wszystkich modow 
wewnątrzmolekul arnych. Tutaj ograniczymy się do zestawienia 
częstości charakterystycznych dla różnych konformacji molekuły 
С tabel a VIЭ oraz oddzielnie częstości pasm grupy CO w różnych 
fazach Сtabela VIIЭ. 

Charakterystyczne są zmiany pasm CO przy przejściu Co fazy IV 
Сrys. 14 i tabela VII>. Pasma rozciągające i ip def dają kwartety, 
złożone z dwóch bliskich i jednakowo intensywnych dubletów. W 
paśmie op def rozszczepienie Jest mniejsze i wyraźną pozostaje 
Jedynie struktura dubletowa. Równocześnie obecność dubletów do¬ 
mieszkowych pasm rozciągających ОН i OD Сtabela I\O wskazuje, że w 
fazie IV istr-ieją dwie różne podsieci wiązań wodorowych <•» nieco 
różnej sile. Te fakty świadczą, ze faz* IV stanowi uporządkowaną 
strukturę, dwóch typów polimerów liniowych, różniących się konfor¬ 
macją molekuły; w jednym typie polimerów oznaczonym С a występuje 
konformacja koper tona aksjalna С e, w drugim zaś kopertowa e/twa-
torialna С е molekuły. Rozszczepienie pasm CO na dublety jest 
wewnątrzpolimerowym rozszczepieniem Dawydowa dla Z»2. natomiast 
przesunięcie dubletów jest związane z różnicą energii konformacji 
C s

a i C s
e molekuły. Zbliżone natężenie dubletów świadczy o Jedna¬ 

kowym stężeniu obu konformacji w krysztale. Ta interpretacja Jest 
zgodna z sugestią Duriga odnośnie stabilności i małej różnicy \ 
energetycznej tych konformacji. Taka interpretacja Identyfikuje ; 
jednocześnie wy+ejenergetyczną, znikającą w przejściu fazowy» | 
II-III konformację, jako konformację sfcręconą Cg. Stosunek natężeń | 
pasm rozciągających CO obu konformacji w fazie II pozwala oszaco- | 
wać С82Э różnicę energii konformacji Cg i С r» CZ. 0 ± | 
0. ID kJ/TBol. Dla konformacji C g traci sens rozróżnieni* między } 
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Tabela VIII NisJcocze>tosciowe pasma Cei 3 cylclopentanolu. 

Proponowane 

Polimer C_ 

W 

A 1 C V 
BgCRx,R D.AgCR Э 

m . 

m 
m 

W 

przypisanie 

Mody wiązania 

iv 
VytVZ3 
m 
vr 
m 
m 

IV 

90 К 

258 

2 1 7 

ISO . 
8 8 
6 3 
se 
4 5 
38 
2 4 

I I I 

173 К 

2 2 0 

115 
8 0 

I I 

208 К 

2 2 5 

1 9 0 

1OO 

I 

243 К 

2 3 5 

188 

105 

m - mody micdzypoliiaerowe; wskaźnik 1 1 
podsiec wiązania wodorowego; mody vg3 i vĄ 

kularne Cnumeracja wg Duriga С115ЭЭ. 

2 przy vg numeruje 
, - mody wewnatrzmole-

250 knft 
Rys. 15 Widma absorpcji różnych faz cyklopentanoiu w obszarze 
dalekiej podczerwieni: ciecz C262 Ю i fazy stałe I C243 £>. II 
егоз ю . n i С1ЭЗ ю i iv С1гз. i53. во i ее ю . 
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modami deformacy_ \ymi CO ip def Vgg 1 CO op def 1»40 i obserwuj* 
się Jedno rozmyte pasmo 377 cm"1. Ostateczne przypisania pas» 
podane są w tabelach VI 1 VII. 

Dalszych informacji o strukturze polimerów dostarcza analiza 
widm obszaru sieciowego Сrys. IS i tabela VIII3. Jednakże analiza 
ta w przypadku cyklopentanolu Jest szczególnie trudna i niepewna. 
Wynika to z małej sztywności molekuły. V obszarze sieciowym 
występuje nakładanie się drgań wewnątrzpolimerowyeh i 
niskoczęstosciowych modów wewnątrzmolekularnych. Możliwe są 
sprzężenia miedzy tymi modami. 2ar6wno sprzężenia Jak i same mody 
mogą byc różne dla różnych konformacji molekuły. Mogą. także 
zależeć od fazy krystalicznej. Dla S-członowego niepłaskiego 
pierścienia występują dwa niskoczęstosciowe mody deformacji 
pierścienia "poza płaszczyznę" nazywane "marszczeniem" Сpuckering} 
lub modami "zginającym" Сbending} i "skręcający»" Сtwisting} C " ^ 
i v 4 2 wg Duriga}. Proponowane przypisanie tych pasm podane Jest w 
tabelach VI i VIII. Vf tabeli VIII podano zestawienie obserwowanych 
w różnych fazach częstości obszaru sieciowego. Podstawowe znacze¬ 
nie dla interpretacji ma wyraźne znikanie pewnych pasm sieciowych 
C3* i 56 cm" } przy przejściu fazowym IV-III. Interpretujemy ten 
fakt Jako ws':ażnik podwyższenia symetrii polimeru 1 związanego z 
tym zariku aktywności pewnych pasm. Przyjęto więc. że w fazie IV 
występują polimery o liniowej grupie symetrii C £ Club С Э Сdiag¬ 
ramy korelacyjne tabela 1 Ш , dla której wszystkie mody są aktyw¬ 
ne. Wzrost amplitudy libracji molekuł z temperaturą prowadzi do 
przejścia fazowego IV-III z podwyższeniem symetrii polimeru do 
grupy C 2 v oraz pewnym osłabieniem wiązania wodorowego 
С podwyższenie częstości modów rozciągających ОН w tabeli IV oraz 
obniżenie częstości vg w tabeli VIII}. Część modów klasy symetrii 
A w grupie Cg przechodzi do klasy Ag grupy C_ i traci aktywność w 
podczerwieni. W tabeli VIII podano przypisania dla polimeru C£v.. 
Aktualne dla grupy C g fazy IV przypisanie uzyska się z podanego» 
zastępując klasy symetrii Aj 1 Ag przez klasę A. a klasy Bj 1 B g 
przez klasę B. Struktura polimerów Cg fazy IV Jest zgodna ze 
strukturą multipiętową pasm CO. Sprzężenie wewnątrzpollmerowe w 
komórce łańcucha CZ*S> powinno dać aktywny w podczerwieni dublet 
Dawydowa pasm A 1 В dla każdego pasma wewnątrzmolekularnego Csy-
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metri* pozycji С^Э, Jeżeli rozszczepieni* Jest wystarczająco duże. 
Taką struktury obserwuj* się dl* dwóch spośród trzech pasm CO 
Сtabela VII3. 

V fazie III o symetrii polimeru C~ poszerzeni* temperaturowe 
pasm rozmywa strukturę multlpletów Dawydowa Crys. 1*3. Jednakże 
nadal Jest wyraźna różnica konformacyjna pasm CO. Podwyższenie 
częstości i zanik struktury dubletowej domieszkowych modów 
rozciągających ОН 1 OD Сtabela I\O świadczy o osłabieniu 1 
wyrównaniu siły wiązania wodorowego w podsieciach polimerów С а i 
Cs* 

W przejściu fazowym III-II pojawia się konformacja s/tręcona 
C £ molekuły. Umożliwia to szybkie przejścia między konformacjami 
C g

e i С * i całkowicie rozmywa - strukturę konformocyjną pąsu CO 
Crys. 14Э. Szacując zgodnie z Lascombe* Cli85 czas relaksacji r 
tego procesu ze związku т • СДгО , gdzie Дг> • 21 cm Jest kon-
formacyjną różnicą częstości pasm rozciągających CO, dostajemy т s 

2 psec. Ten proces przejść wprowadza w krysztale nieporządek 
konformacyjny. Charakter widma obszaru sieciowego Crbnizenie 
częstości г>~ i rozmycie v Э sugeruje także przejście od sztywnej 
konformacji polimeru C g v do giętkiej, nieuporządkowanej struktury, 
odpowiadającej statystycznie symetrii С ж . 

Różnica między fazą II i I w widmie obszaru sieciowego Jest 
prawie nieuchwytna. Jednakże daje się zauważyć dalsze rozmycie u^. 
Zaniejszenle sztywności wiąrania wodorowego także w płaszczyźnie 
wiązania można rozumieć Jako zaburzenia liniowości polimeru*. 
Badania rentgenowskie С111Э sugerują, że możliwa tu Już Jest 
izotropowa reorientacja molekuł. 

Widmo absorpcji fazy I 1 cieczy Jest. Jak wspominano, nieroz-
różnialne dla wyższycn częstości. Również w obszarze sieciowym 
Crys. 153 nie da się zauważyć żadnych różnic. 

!*roponowana interpretacja znajduje poparcie w wynikach badań 
kalorymetrycznych CliCO. Jest zgodna z małą entropią przejścia dla 
przejścia fazowego IV-III Сprzejście strukturalne? i dużą dla 
przejścia III-II. Szacowany wg Westruma C119D wkład entropii 
mieszania konformacji dla przejścia III-II wynosi ca в.A J/molK 
C14K konformacji C^>. Taka interpretacja tłumaczy również w sposób 
naturalny efekty ciśnieniowe obserwowane dla przejścia III-II 
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С110Э wpływem ciśnienia na równowagą konformacyjną molekuł. Wpływ 
ci Śnieni» związany Jest z różnica objątosci molekuły dla różnych 
konformacU 1 był eksperymentalnie obserwowany dla dwu-
podstawionych halogenków cykloheksanu CISC». 

5.3.3. Wnioski 

Podsumowując, należy podkreślić następujące wnioski odnośnie 
polimorf Izmu cyklopentanolu: 

Faza IV jest uporządkowaną strukturą konformacji С * i С а 
molekuły, zawierającą dwie С * i С a podsleci polimerów o symetrii 
liniowej C £ Club C ) i różnej sile wiązania wodorowego. 

V faz i e III występuje podwyższenie symetrii liniowej 
polimerów do grupy C g v oraz osłabienie i wyrównanie siły wiązania 
wodorowego w obu podsieciach. 

Fazy plastyczne II 1 I są fazami orientacyjnie i konforma-
cyjnie nieuporządkowanymi z obecnością dodatkowej konformacji 
molekuły C g i szybkimi przejściami miedzy konformacjami molekuły 
C £* i C 5

a o czasie relaksacji ca 2 psec. Wiązanie wodorowe zacho¬ 
wuje nadal charakter polimerów liniowych. 



5.3. Gvkloheptanol 

5.3.1. Przegląd wyników literaturowych 

Cykloheptanol stał sie. przedmiotem badań dopiero w ostatnich 
latach. Wyczerpujące i Jedyne badania metod» kalorymntt-ii adiaba¬ 
tycznej w zakresie 13 - 300 1С opublikował Adachi i in. С131Э w 
1972 roku. Zidentyfikowano w sumie siedem różr.ych stabilnych i 
metas,tabilnych faz krystalicznych 1 kryształ szklisty. Sekwencja 
faz stabilnych zawiera trzy fazy plastyczne I , II i III oraz 
niskotemperaturową fazę. I I ' . Jednakże uzyskanie fazy III wymaga 
specjalnej obróbki termicznej. Standardowo otrzymuje si% 
bezpośrednie przejście fazowe II'-sIT do przechłodzonej fazy 
plastycznej I I . oznaczonej tutaj s i l . Rotacyjny charakter faz I . 
II i III , widoczny w entropiach odpowiednich przejść fazowych, 
potwierdzono metodą rezonansu Jądrowego. Pozostałe fazy metasta-
bilne także powinny posiadać charakter plastyczny zrjodnie z kry¬ 
terium Timmermansa C47D. Natomiast sumaryczna entropia przejść do 
fazy I I ' , wynosząca 26.31 przewyższa nieco wartość graniczną 
Timmermansa 21 J/mol K. Wydaje s.ie. wlep, że nisko*emperat'irowa 
stabilna fa^a II ' Jest fazą uporządkowaną. 

Praca Adachi ego jest także Jedynym, Jak sie, wydaje, źródłem 
danych spektroskopowych tak dla cykloheptanolu. Jak 1 pochodnych 
cykloheptaxtu. Zawiera widma Ramana i absorpcyjne Сpowyżej 
450 cm"1} dla ciekłego cykloheptanolu-OH, a także pewne wyniki 
spektroskopii podczerwieni dla kryształów II i I I ' . 

Grupa WUrfingera przeprowadziła badania diagramu fazowego 
Cp.TD metodą kalorymetrii różnicowej, a także ciśnieniowe badania 
dielektryczne C113,1333. Uzyskali oni potwierdzenie rotacyjnego 
charakteru faz I i II. Pewne wyniki dla cykloheptanolu można 
również znaleźć w pracach Shablakha i In. С114Э i grupy Szwarca 
С70.123Э. 



8.3.2 Wyniki i dyskusja badań własnych 

wyniki badań metodą spektroskopii podczerwieni przedstawiono 
w pracy С1245 i materiałach konferencji С135Э. Pomiary wykonano 
Jedynie dla cykloheptanolu-OH. Zasadniczy» celem badań było 
wyjaśnienie natury niskotemperaturowej stabilnej fazy II*. a wlep 
odpowiedz na pytanie, czy faza II* jest kryształem uporządkowany». 
Podobnie Jak dla' innych alkoholi cyklicznych, należy rozważać 
porządek Club nieporządek^ konformacyjny. orientacyjny, a także 
porządek wiązania wodorowego. 

Konformacja molekuły cykloheptanolu określona Jest przez 
konformacją pierścienia cykloheptanowego i pozycją grupy ОН. 
Najbardziej stabilną konformacją cykloheptanu Jest konformacja 
ekrącona кгж+stowa o symetrii C., ale bariera aktywacji do konfor¬ 
macji hjMfstowj o symetrii Cs Jest niska C13cO. Możliwe są 
również konformacje łódkowa CC ) 1 sfcrecona łódkowa CCO. Grupa ОН 
może pozostawić konformacje, szkieletu bez .zmiany i wprowadza 
rozróżnienie konformacji ahajalnej C® i »lwaLoria.ln*J C* dla 
przypadku symetrii С . Dalsze możliwości łączą s ią z izomerią 
rotacyjną grupy ОН. 

Spośród во drgań wewnętrznych molekuły cykloheptanolu, tylko 
1O niskocząstosclowych modów szkieletowych powinno wystąpić w 
obszarze poniżej ca OOO cm . Jest to 8 modów deformacyjnych 
pierścienia C4 ip def + 4 op de» oraz 2 mody deformacji kąta dla 
grupy GO. Drgania te mogą sią okazać wrażliwymi na konformacją 
i / lub fazą krystaliczną. 

Reprezentatywne wyniki pomiarów uzyskanych dla sekwencji 
fazowej ciecz - I - II - s i l - I I ' pokazane są na rys. lft i 17. 
Rys 16 pokazuje obszar dalekiej, a rys. 17 obszar środkowej pod¬ 
czerwieni. Trudno Jest uchwycić Jakieś różnice widma miedzy fa¬ 
zami, tym niemniej powtarzalne zmiany występują w obszarze 435 1 
1220 cm . Szerokie pasma torsyjne i rozciągające ОН nie wykazują 
żadnej struktury i wyraźnych przesunięć częstości w przejściach 
fazowych. Pozycją v Ccm"l3 pasma rozciągającego ОН о szerokości 
połówkowej ca 210 cm" w mierzonym zakresie temperatur T 
Сав-ЭОО Ю można wyrazić równaniem liniowym vCT>«3188+0.487 T z 
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Rys. 16 Widma absorpcji różnych faz cykloheptanolu w obszarze 
dalekiej podczerwieni: ciecz СЗОО Ю i fazy s ta łe I С2Я5 Ю, II 
С235 Ю. przechłodzona II CsII 180 Ю i II* С90 Ю. 
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Rys. 17 ' Widma absorpcji różnych faz cykloheptanolu w obszarze 
środkowej podczerwieni: ciecz СЭОО КЭ i fazy s ta łe I С203 Ю, II 
C24O КЭ, przechłodzona II CsII 19в Ю i 1Г Cl48 1 9 6 Ю . 



Tabela IX Częstości С cm Э nlskoenergetyc:.nych modów szkiele¬ 
towych cykloheptanolu С90 Ю. 

Osiem deformacji pierścienia 
op def 

180 a 
8X5 b 
aes 
300 
315 a 
зза ь 

lp def 

375 
473 
510 
54C 

Dwa mody deformacji CO 

Я.1 
413 440 

493 
348 

a l b oznacza.tą losowo konformacje С lub Cg p i er śc i en ia , iden¬ 
tyczne z konformacjami s zk i e l e tu ; wskaźniki 1 1 8 oznaczają losowo 
pozycje a lub e dla konformacji С . 

dokładnością ±6 cm'1 . Oba pasma ОН zachowują s i ę podobnie Jak w 
fazach plastycznych innych alkohol i . Nie obserwuje s i ę pojawiania 
nowych lub znikania starych pasm w przejściach fazowych w obszarze 
innych modów wewnętrznych. Brak Jest także dodatkowej struktury 
tych pasm, którą by można przypisać rozszczepieniu korelacyjnemu, 
charakterystycznemu dla kryształów uporządkowanych. Ale faktem 
niepodważalnym Jest wystąpienie 13 niskoczęstoseiowych modów 
szkieletowych. To znaczy, że część modów szkieletowych Jest różna 
dla różnych konformacji. oraz że przynajmniej dwie konformacje 
molekuły występują we wszystkich badanych fazach krystalicznych. 
Zestawienie obserwowanych pasm tego obszaru wraz z proponowaną 
interpretacją podaje tabela IX. W interpretacj i kierowano s i ę 
danymi Adachiego С121Э oi%z porównaniem z cyklopentanolem. Podo¬ 
bieństwa widm cykloheptanolu 1 cyklopentanolu można oczekiwać na 
podstawie podobnych energii naprężeń p ierśc i en ia węglowodorów 
macierzystych Cl373. Zgodnie z tabelą IX, mody CO są zależne od 
konformacji i . podobnie Jak dla innych alkoholi cyklicznych, 
wykazują różnicę dla konformacji C s ° i С$*. Pasmo rozciągające CO 
dwu konformacji s zk i e l e tu CC i Cg3 przypisano częstościom 1033 i 
1130 cm"1 Cróznica C9

a i C s * n i e Jest więc widoczna}. Spośród 8 



drgań deformaeyjnyeh pierścienia tylko S wydają się zależeć od 
konformacji. Jednym z nich Jest pasmo o najniższej energii, obser¬ 
wowane przez Adachiego przy 170 cm w widmie Ramana cieczy. To 
pasmo, występujące w obszarze wewnątrzpolimerowych modów wiązania 
wodorowego, staje się wyraźne w widmie podczerwieni dopiero w 
niskich temperaturach. Jednocześnie z nim ujawnia sie. pasmo 
215 cm . Dlatego te dwa pasma przypisano Jednemu modowi deforma-
cyjnemu dwu różnych konformacji szkieletu С i C9. Natężenie pasma 

-1 215 cm mogło być poniżej granicy detekcji w pomiarach Adachiego. 
W obszarze modów sieciowych obserwuje sie. Jedno szerokie, 

rozmyte pasmo sięgające 240 cm , z niskoczęstosclowym maksimum 
około 1OO cm . Poniżej 13О cm pasmo to Jest niemal Identyczne 
dla faz rotacyjnych I i II i dla niskotemperaturowej fazy II*. W 
przeciwieństwie do faz uporządkowanych innych alkoholi cyklicz¬ 
nych, faza II* nie wykazuje żadnych wyraźnych pasm sieciowych 
С powyżej 3O cm" Э. Tak więc w przypadku fazy II* zarówno obszar 
modów sieciowych. Jak i wewnętrzmolekularnych, a także pasma ОН 
wykazują zachowanie typowe dla faz plastycznych alkoholi. 

5. 3. 3 Wnioski 

Przeprowadzone badania potwierdziły rotacyjny charakter faz I 
i II. Uzyskano także ewidencję nieporządku konformacyjnego w 
cieczy i fazach I i II. Stwierdzono również, że faza II* Jest fazą 
orientacyjnie i konformacyjnie nieuporządkowaną. W przeciwieństwie 
do dynamicznego nieporządku faz plastycznych, nieporządek fazy II' 
ma przypuszczalnie charakter statyczny. We wszystkich fazach 
wiązanie wodorowe występuje w konfiguracji polimerów liniowych, 
podobnie Jak dla faz plastycznych innych alkoholi cyklicznych. 

Brak uporządkowania fazy II' Jest najważniejszym wynikiem 
tych badań. W świetle badań kalorymetrycznych C1213, ten wynik 
Jest równoważny stwierdzeniu, ż« cykloheptanol nie posiada żadnej 
uporządkowanej fazy krystalicznej. 



S.4 t-Butanol 

5.4.1 Przegląd wyników literaturowych 

Trzeciorzędowy butanol, t-butanol CCHO-COH, należy do inte¬ 
resującej grupy kryształów plastycznych ССНдЭдСХ CX=CHg. Cl, Br, 
N00, SH3, badanych wszechstronnie metodami dielektrycznymi i 
neutronowymi С58.138,1293. Różni go od pozostałych kryształów tej 
grupy stosunkowo silne wiązanie wodorowe Cdla SH wiązanie wodorowe 
Jest bardzo słabej. Nutomiast w przeciwieństwie do alkoholi cyk¬ 
licznych, szkielet molekuły t-butanolu posiada określoną konfoi— 
macJą. Można więc jedynie oczekiwać powiązań między polimorfizmem 
a izomerią rotacyjną grupy ОН. Rotacja wewnętrzna grup CH^, zgod¬ 
nie z wynikami badań, nie ma dla tej klasy kryształów istotnego 
związku z polimorfizmem. 

Najpełniejsze badania polimorflzmu metodą, kalorymetrii adia¬ 
batycznej wykonał Oetting С1ЭОЗ w zakresie 15-330 K. Zidentyfi¬ 
kował on fazę. I wysoko- i f&ze. II niskotemperaturową z temperaturą 
przejścia II-I równą 28в К i możliwością bezpośredniego topnienia 
fazy II w temperaturze £98 K. Obserwował również pewne efekty 
wskazujące na istnienie fazy III w zakresie 281.5-294.5 K, 
jednakże wyniki nie były powtarzalne. Oetting również stwierdzi* 
metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej, że symetria faz I i II 
Jest niższa od regularnej. 

Spektroskopia optyczna gazu, cieczy i roztworów pozwoliła na 
pełną interpretacją widma oscylacyjnego molekuły. Obszerne i 
krytyczne zestawienie wyników można znaleźć w pracy Beynona С131Э. 
Znane są także dwie prace z obszaru dalekiej podczerwieni. Lake 
Cl323 zidentyfikował pasmo rozciągania wiązania wodorowego v na 
podstawie pomiarów dla cieczy i ciała stałego. Celem pomiarów 
Duriga С1333 wykonanych dla fazy II, była Identyfikacja pasm 
torsyjnych grup CH3 dla wyznaczania bariery rotacji tych grup. 

Następujące zagadnienia związane z polimofizmem t-butanolu 
wymagają dalszych badań: charakter fazy I, istnienie fazy III i 
własności fazy II. Te zagadnienia są przedmiotem zainteresownla 
tej pracy. Plastyczny charakter fazy Z postulowano głównie n» 
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podstawie kryterium Timmermansa С47Э, określającego maksymalna 
wartość entropi i topnienia dla faz plastycznych na 21 J/molK. 
Entropia topnienia fazy I wynosząca 22. Й J/molK Jes t r>» granicy 
t e j wartości . Wyniki badań dielektrycznych także n i e były jedno¬ 
znaczne. Nieznaczny efekt die lektryczny, obserwowany w o s t a t n i e j 1 
najobszerniejszej pracy Neua С1343, przypisano os ta teczn ie b l i ż e j 
ni«sprecyzowanym defektom krystalicznym stwierdzając, że faza I 
n ie Jes t fazą plastyczną. 

5.'4.3 Ogólna charakterystyka wyników własnych 

Wyniki badań polimorfizmu przedstawiono szczegółowo w pracach 
С135.136Э i materiałach konferencji С137Э. Najbardziej i s t o t n e 
wyniki i l u s t r u j ą kolejne rysunki i tabe le . Obszar da lek ie j .pod¬ 
czerwieni alkoholu-OH pokazują rys . 18 i 1O Calkoholu-OD n i e 
mierzono w tym obszarze?. Na rys . 18 widoczne Jes t zestawienie 
widm faz I I , I I I , I i c i e c z y w zbliżonych temperaturach. Rys. 1O 
pokazuje zależność temperaturową widma niskotemperaturowej fazy 
I I . Tabele X i XI podają odpowiednio zestawienia czys tośc i obser¬ 
wowanych modów sieciowych i szkieletowych modów 
wewnątrzmolekularnych wraz z proponowaną interpretacją . Jakościowe 
podobieństwo widm czterech faz na rys . 18 s t a ł o sie. podstawą 
sugerowanej w pracy С135Э struktury polimerów liniowych również 
dla faz I II i I . Późniejsze badania w obszarze środkowej podczei— 
wieni Cl363 okazały sie. decydujące d la poprawnej in terpretac j i 
struktury polimerowej wysokotemperaturowych faz t-butanolu. I s t o t ¬ 
ne wyniki pokazują rys . .20, £1 i 22. Na rys . SO widoczne Jes t 
zestawienie widm faz I I , I i c i e c z y alkoholu-OH. Fazy III w obsza¬ 
rze środkowej podczerwieni n i e udało sie. zidentyfikować. Ni «znacz- . 
ne zmiany w natężeniu i szerokości pasm rozciągających СО, ОН i OD 
przypisano o s ta t eczn ie procesom s tarzenia fazy I I . Wydaje *?le. 
rozsądnym przypuszczenie, że fazy III i I n i e są rozróżnialne w 
tym obszarze widma. Natomiast różnice pozostałych faz przejawiają 
sie. głównie w paśmie torsyjnym ОН i OD oraz n ieco w złożonym 
paśmie 12OO cm~ , zawierającym pasmo rozciągające CO. Najwyższa w 
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Tabela X Cze.stoscl Cca~ł3 modów sieciowych t-butanolu w różnych 
fazach. 

Polimery l iniowe 

C 2 v 

t vv 
1 

w J 

Pozostałe 
wewnątrz-
polinerowe 

Mody 
wiązania 

- . * 

• V . 1 

mody 
i między-
* 

II 
97 К 

206 

165 

154 

141 

104 

37 

75 ее es 
60 
56 
52 
46 

Trlnery cykliczne 

III 
291 К 

167 

8 3 

I 
200 К 

170 

97 

Mody 
wiązania 

u 

Wskaźniki 1 1 2 przy is numerują dwie podsieci wiązania wodorowego. 

Rys. 18 Widaa absorpcji róż¬ 
nych faz t-butanolu w obszarze 
dalekiej podczerwieni w zbl i¬ 
żonych temperaturach: c i e c z 
СЭОЗ Ю i fazy s t a ł e I С290 Ю 
oraz I I I i II С391 O . 



Tabela XI Struktura mul t ip le towa n i s k o c z ę s t o s c i o w y c h modów 
s z k i e l e t o w y c h СеяГЬ t - b u t a n o l u Сfaza I I . 97 Ю 

гго 
Z73 
288 
345 
353 
367 
423 
4S7 
464 
473 
486 

Symetria 
Cs 
А" 
A'.A" 

A* 

A" 
A* 

A'.A" 

molekuły 
C3v 
Ag 
E 

}' 
E . 

Przypisanie 

torsja CHg 
torsja CH3 

deformacj» СС_ 

deformacja CC~ 

wahadłowe CC3 

0.2 400 С cm-1] 
Rys. IS Z&leznosć temperaturowa widma absorpc j i f a z y I I t 
butanolu w obszarze d a l e k i e j podczerwieni . 
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zbliżonej temperaturze częstość pasm» torsyjnego fazy I wskazuje 
na najsilniejsze wiązanie wodorowe tej fazy. Zestawienie 
parametrów pasma torsyjnego dla wszystkich faz podane Jest w 
tabeli XII. Natomiast rys. 21 pokazuje obszar pasma torsyjnego 
fazy II w temperaturze 06 K. Dublet torsyjnych pasm domieszkowych 
OH& i O£>A w matrycy kryształu-OO i -ОН wskazuje na obecność dwóch 
podsleci wiązania wodorowego w fazie II. Odpowiedni dublet dla 
pasm rozciągających ОН i OD С tabel a IVD widoczny Jest na rys. 22. 
który przedstawia zależność temperaturową i fazową tych pasm. 
Również tutaj najsilniejsze wiązanie wodorowe, a więc najniższą 
częstość pasma obserwuje się dla fazy I. Jednakże najbardziej 
istotną widoczną na rys. 28 cechą pasm domieszkowych, związaną ze 
strukturą polimerową t--butanolu, Jest ich rozmycie. Szerokości 
pasm domieszkowych niskotemperaturowej uporządkowanej fazy II i 
fazy I w zbliżonych temperaturach Cca 290 Ю są prawie Jednakowe i 
znacznie mniejsze niż w cieczy. Ten fakt eksperymentalny sugeruje, 
że nieuporządkowana faza I zachowała uporządkowane wiązanie wodo¬ 
rowe. 

S. 4.3 Faz» II 

Decydujące znaczenie dla interpretacji struktury polimerowej 
fazy II ma charakter widma nlskoczęstosciowych modów szkieletowych 
molekuły w obszarze dalekiej podczerwieni. Z ogólnej liczby ЭО 
modów wewnętrznych molekuły C.HQOH tylko pięć drgań deformacyjnych 
o reprezentacji r~s=iA.+3E szkieletu C-CO o symetrii C- powinno 
wystąpić w tym obszarze. Grupy CH~ wnoszą trzy dodatkowe torsyjne 
stopnie swobody o reprezentacji Г^*А^+Е. Wodór grupy ОН obniża 
symetrię molekuły do grupy С С pozycje et* i tran*} lub С. С po¬ 
zycja gauch»!, ale nie zmienia spodziewanej liczby pasm 
niskoczęstosciowych. Tak więc w tym obszarze można oczekiwać co 
najwyżej 8 wewnątrzmolekularnych pasm absorpcyjnych. Eksperymen¬ 
talnie obserwuje s i ę 11 pasm układających s i ę w charakterystyczne 
sekwencje slngletów, dubletów 1 tripletów Cry». 1ОЭ. Jedynym 
wytłumaczeniem większej i lości pasm Jest wewnątrzpolimerowe roz¬ 
szczepienie Dawydowa. Natomiast struktura multipiętowa może być 



Tabela XII S ruktura multipiętowa pasma torsyjnego ОН . t-
butanolu С cze.stosci w cm Э. 

Faza 

II 
90 К 

I 
гее к 

C2v 
S 

s. 

вг 

он 
678 

7.Г 

783 

806 

вбВ 

878 
вес 
?ог 
710 

780 
7вв 
804 

700 

sg 

sg 
Blu 
Bag 
Blu 

N 
1 
1 

г 
г 
i 
i 

2 

763 

782 

ОН. ОН. 1 ОН - składów* «ultlpletu torsyjnego ОН dla czystego 
t-butanolu-OH. dla próbki -ОН domieszkowanej -OD oraz dla próbki 
-OD domieszkowanej -ОН. odpowiednio; Cg^. 1 D £ h - postulowana grupa 
liniowa polimeru 1 grupa symetrii komórki elementarnej kryształu, 
odpowiednio; S. Su> S - wąskie składowe multlpletu przypisane 
soiitonom Dawydowa; N « 1 lub 2 numeruje dwie podsiecl wiązania 
wodorowego kryształu. 

Jednoznacznie zinterpretowana przy założeniu, że symetria molekuły 
jest opisana grupą С£* a rozszczepienie Dawydowa grupą liniową C_ 
przy Z-2 Cdiagram korelacyjny tabela III). Podane w tabeli XI 
przypisani* modów niskoczestosciowych. zgodne z interpretacją 
Duriga С1ЭЗЭ. stanowi dla tej interpretacji dodatkowy argument 
doświadczalny, gdyż Durig nie obserwował rozszczepień Dawydowa. 
Lrobne różnice w pasmach torsyjnyeh CH3 pozwoliły na dokładniejsze 
wzglądem Duriga wyznaczenie parametrów bariery rotacyjnej grupy 
CH3 С135Э. 

Dalszych informacji o strukturze krystalicznej fazy II dos¬ 
tarczają pasma domieszkowe СИ 1 » i struktura pasma torsyjnego 
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С rys. 22 i 213. Obecność dubletów domieszkowych 
rozciągającego i torsyjnego świadczy o dwóch niezależnych pod-
sleciach wiązania wodorowego. Dokładna analiza struktury pasma 
torsyjnego bodzie przedmiotem części II pracy. Jednakże tutaj już 
należy zauważyć, że w paśmie ОН kryształu-OH domieszkowanego -OD 
widoczne Jest rozszczepienie krystaliczne wąskich składowych 078 i 
708 cm"1 na dublety Сrys. 21 i tabela XII3. Ten fakt 
przypisaliśmy uaktywnieniu składowych g multipletu krystalicznego, 
wywołanemu nieporządkiem izotopowym w domieszkowanym krysztale. 
Tak wiec komórka elementarna fazy II Jest centrosymetryczna. 
Najbardziej prawdopodobną grupą przestrzenną, zgodnie z dyskusją 
dla cykloheksanolu, Jest grupa D„ s Pbam. Komórka elementarna 
zbudowana z ośmiu molekuł zawiera cztery komórki Jednostkowe 
czterech polimerów liniowych, tworzących dwie symetrycznie nieza¬ 
leżne podsieci wiązań wodorowych. Dwa polimery jednej podsieci 
sprzężone są poprzez środek inwersji. Tak wiec struktura fazy II 
byłaby analogiczna do struktury fazy MS cykloheksanolu Сrys. 73. 

Charakterystyczna struktura dubletowa obszaru modów siecio¬ 
wych Crys. 183, związana z obecnością dwu podsieci wiązania wodo¬ 
rowego o różnej sile, stanowi dalsze poparcie proponowanej struk¬ 
tury krystalicznej. Przypisanie modów sieciowych.Сtabelа X3 oparte 
Jest na następujących dodatkowych przesłankach: wiejcsze natężeni* 
pasm o przeważającym wkładzie translacyjnym, porównanie z cyklo-
heksanolem i metanolem C5,1O83. 

5.4.4 Faza I 

Jak Już wspominano, podstawowym faktem eksperymenalnym Jest 
uporządkowany charakter wiązania wodorowego, przejawiający sie, w 
małym rozmyciu domieszkowych pasm rozciągających Crys. 223. 
Uporządkowane wiązanie wodorowe, stowarzyszone z nieporządkiem w 
krysztale, jest możliwe jedynie w strukturze polimerów cyklicz¬ 
nych. Charakter nieporządku orientacyjnego byłby zas podobny. Jak 
w grupie kryształów plastycznych typu ССНдЭдСХ С13ОЭ» jednakŻ-» 
dotyczyłby nie pojedynczych molekuł, lecz polimerów cyklicznych. 
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Jakiś nieporządek fazy I wydaj» sie, konieczny zgodni* z kryterium 
Timmermansa odnośnie entropii topnienia. Brak zas efektu dielek¬ 
trycznego sugeruje, że obdarzeni» swobodą reorientacji obiekty są 
pozbawione momentu dipolowego. Możliwą wiąe grupą symetrii poli¬ 
merów cyklicznych Jest grupa Cnn dla polimeru zawierającego n 
monomerów o symetrii С СОН trans lub с£*Э. W badaniach dielek¬ 
trycznych cieczy sugerowano znaczny procent trimerów cyklicznych 

С138.139Э. Tak wiąc najbardziej prawdopodobną strukturą polimerową 
fazy I Jest struktura trimerów cyklicznych o symetrii C^,-

Dwanaście drgań wewnątrzpoliMerowych trimeru C„ opisuje 
reprezentacja Гщ= C 2 A ' + E * + E " 3

t r a n s
+ CE'+2A"+E"3lib, a sześć modów 

miądzypoliiaerowych reprezentacja Г « CA''+Е'Э^ «л-* C A * + E " 3 l ib " 
Tylko mody E* i A" są aktywne w podczerwieni. W obszarze siecio¬ 
wym Crys. 18Э obserwuje sie. Jedynie dwa szerokie pasma absor¬ 
pcyjne, odpowiadające niewątpliwie modom wewnątrzpolimerowym. 
Pasmo 170 cm przypisuje «1ч deformacji wiązania wodorowego w 
płaszczyźnie, opisanej modami E \ r * Е'т natomiast pasmo 

97 cm odpowiada deformacji wiązania poza płaszczyzną, związanej 
z modami SA'*,. . . Odwrotny wzglądem oczekiwań stosunek natężeń 
pasm Сpasma trahslacyjne słabsze? może wynikać ze sprzężenia 
wewnątrzpolimerowych modów A" z bardzo silnym pasmem torsyjnym ОН 
CA'O. Podobne efekty wydają sie. występować w widmie sieciowym 
cykloheksanolu. Spośród sześciu modów miądzypolimerowych, aktywne 
w podczerwieni są trzy mody translacyjne. Być może Jakieś pasmo 
występuje poniżej granicy C40 cm 3 obszaru pomiarowego, inne może 
wnoszą wkład do pasma 97 cm~ . Tym niemniej niemożność identyfi¬ 
kacji modów miedzypolimerowych w widmie przemawia na korzyść 
sugerowanego plastycznego charakteru fazy I. 

5.4.5 Faza III 

Faz* III zidentyfikowano Jedynie w obszarze dalekiej podczer¬ 
wieni. Widma faz III i I są niemal identyczne Crys. 18Э. Jedyną, 
ale istotną, różnicą Jest zmiana stosunku natążeń dwu szerokich 
pasm sieciowych, przypisanych w fazie I wewnątrzpolimerowym modom 
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rozciągania i deformacji wiązania wodorowego. Wydaje się rozsądnym 
przypisani* taj z niany przejściu do polimerów cyklicznych o sy¬ 
metrii C 3 i odpowiadającej tej symetrii pozycji gauch» grupy ОН. 
Dwanaście drgań wewnątrzpolimerowych trimeru Cg opisuje reprezen¬ 
tacja Tw= C3A+2E>trans+ CaA+2D l i b, a sześć moHow 
międzypolimerowych reprezentacja Гт= СА+ЕЭ Ł r a n s

+ C A + D ^ . i wszys¬ 
tkie mody są aktywne w podczerwieni. Uaktywnienie organ nieaktyw¬ 
nych i równouprawnienie wzglądem ewentualnego wpływu pasma torsyj-
nego ОН mole powodować wyrównanie natężeń dwóch pasm 83 i 167 cm 
wiązania wodorowego. Tak więc Jedyną różnicą mir.dzy fazą I 1 III 
byłaby symetria trimerów cyklicznych. C^n i Cg odpowiednio» 1 
związany z tym niezerowy moment dipolowy trimerów Cg. Pewne popar¬ 
cie dla takiej interpretacji można znaleźć w badaniach dielek¬ 
trycznych Neua С1343. Wydaje się możliwym przypisanie obserwowa¬ 
nych tam w fazie I słabych i zanikających w czasie efektów dielek¬ 
trycznych, domieszkom aktywnej dielektrycznie fazy III. 

С POLIMORFIZM ALKOHOLI CYKLICZNYCH NA TLE ZWIĄZKÓW 
POKREWNYCH 

Jakakolwiek próba odpowiedzi na postawione we wstępie pracy 
pytanie» Jakie są wewnątrz- i międzymolekularne uwarunkowania 
polimorfizmu alkoholi, w szczególności alkoholi cyklicznych, 
wymaga porównania alkoholi cyklicznych i związków pokrewnych. 
Zagadnienie to przedstawiłam na konferencji C14O3. Z» związki 
pokrewne uważam tutaj węglowodory macierzyste oraz Jednopodstawio-
ne pochodne c

n
H2n-l X' 0 d z i* X*C1 i podobne. Porównanie z 

węglowodorami macierzystymi określi specyfikę alkoholi względem 
możliwości kc.iformacyjnych pierścienia Cn> porównanie zas z Jedno-
podstawionymi pochodnymi specyfikę alkoholi względem szkieletu 
molekuły С X. Odpowiednie schesai .yczne zestawienie możliwych do 
zgromadzenia danych pokazuje tabela XIII. 

Najniższy alkohol cyklopropanol Cn»33 został pominięty w 
tabeli XIII z porodu braku danych. Jednakże różnorodność konforma-
cyjna tego alkoholu może być związana Jedynie z izomerią rotacyjną 
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"lubcla >:::: Pol imorf iz* Alkoholi cykl icznych 1 związków 
роУ.т ewnych. 
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Car gnia- Struktury: skróty terminologii angielskiej. 
Konformacje: pierścienia *. szkieletu, podstawnik* eo. Fazy: 
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plastyczne P. metastabilne M Club wskaźnik «O, uporządkowań* U t 
szkliste G. Konfiguracja wiązania wodorowego: polimery liniowe L i 
dimerу cykliczne D. Numery Club wskaźnikiЭ rozróżniają 
poszczególne fazy. Dla szkieł 6 numer oznacza wyjściową fazę. 
plastyczną a wskaźnik kolejne szkła dla danej fazy. Dodatkowe 
własności: Inwersja pierścienia I. pseudorotacja swobodna R i 
zahamowana R2- Bibliografia В podaje Jedynie pozycje niezbędne i 
Jest pominięta dla przypadków omawianych szczegółowo w pracy. 
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grupy 0H. Zarówno konformacja Dg. p i erśc i en ia , Jak 1 konformacja 
С s z k i e l e t u Ĉ O molekuły, są Jednoznaczne. Ewentualny polimorfizm 
mógłby s i ą wiąc łączyć z różną konfiguracją wiązania wodorowego 1 
związaną z tym pozycją wodoru grupy ОН. Węglowodór macierzysty 
cyklopropan wykazuje ty lko Jedną fazą s t a ł ą i Jes t ona 
uporządkowana С1415. Odnośnie Jednopodstawlonych pochodnych o 
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symetrii molekuły również С także brak inforn-acji. Dla drugiego z 
kolei alkoholu cyklobutanolu Cn=4D o konformacji pierścienia D 2 d 
brak jest również pełnych e*anych. Niejasna jest nawet dla gazu 
sprawa aksjaln&j czy ekwatorialnej konformacji szkieletu. Przeważa 
pogląd, że występuje silne sprzężenie między konformacja podstaw-
nika a izomerią rotacyjną grupy ОН С142Э. 

Jakkolwiek dostępna informacja na temat polimorfizmu alkoholi 
cyklicznych i związków pokrewnych nie Jest kompletna, wydaje się 
wystarczająca dla"próby uogólnień dla związków o małym i średnim 
pierścieniu n<9. 

Wszystkie węglowodory cykliczna wykazują Jedną lub więcej faz 
plastycznych i jedną fazę uporządkowaną. Rozmaitość faz plastycz¬ 
nych interpretowana Jest poprzez różne ograniczenia reorientacji i 
możliwych orientacji molekuł w różnych fazach. Jednocześnie w 
przypadku molekuł łatwo deformowałnych dwa możliwe opisy poprzez 
.-eorientację i poprzez deformację molekuły są często 
nierozróżniaJne. Na przykład dla cyklobutanu inwersja pierścienia 
Jest równoważna reorientacji molekuły o 180° wokół osi 
prostopadłej do osi S.. W przypadku cyklopentanu i cykloheptanu 
tzw. pseudorotacja Czwiązaia z przejściami pomiędzy kolejnymi 
możliwymi konformacjami pierścienia C £ i С Э Jest równoważna 
reorientacji molekuły wokół osi S_ i S_ konformacji płaskiej D„_ i 
D_ pierścienia, odpowiedrio. Można wiec stwierdzić, że dla faz 
plastycznych charakterystyczny Jest nieporządek orientacyjny i 
konformacyjny molekuł. Natomiast w fazie uporządkowanej występuje 
zawsze tylko Jedna konformacja. 

Wszystkie halogenki węglowodorów cyklicznych, cila których 
chlorek można uważać za związek typowy, zdają się wykazywać Jedną 
fazę plastyczną i jedną fazę uporządkowaną. Faza plastyczna Jest 
nieuporządkowana orientacyjnie i konformacyjnie. W fazie 
uporządkowanej pozostaje tylko Jedna, zwykle najniższa energetycz¬ 
ni e konformacja. 

Alkohole cykliczne dla n<7 wykazują przynajmniej jedną fazę 
plastyczną i przynajmniej jedną fazę ('porządkowaną. Fazy plastycz¬ 
ne są orientacyjnie i konformacyjnie nieuporządkowane. Fazy 
uporządkowane zawierają uporządkowaną w określony sposób mieszani¬ 
nę konformacji o określonym składzie. Rozmaitość faz plastycznych 
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związana jest z różnymi ograniczeniami reorientacji i stow»rzyszo-
ną z tym różna, sztywnością wiązania wodorowego. Wydaje się, żt 
typową dla faz plastycznych konfiguracją wiązania wodorowego są 
polimery liniowe. Rozmaitość faz uporządkowanych łączy siij z różną 
konfiguracją wiązania woeforoweqo, stowarzyszoną być może z izo¬ 
merią rotacyjną qrupy ОН. 

Można wiec stwierdzić, że -U* raz plastyczny-h alkoholi 
cyklicznych i związków pokrewnych typowy jest nieporządek orienta¬ 
cyjny i konformacyjny. Kryształy plastyczna molekuł sztywnveh, 
pozbawione możliwości nieporze.dku konformacyjnego, wykazują Jedy¬ 
nie nieporządek orientacyjny. Specyfika zaś alkoholi cyklicznych 
wydaje się łączyć z wiązaniem wodorowym typu polimerów liniowych. 
Ta cecha Jest związana z ciągle Jeszcaie niepełnym i kontrower¬ 
syjnym wyjaśnieniem mechanizmów np. zj.%wisk relaksacji dielek¬ 
trycznej w alkoholach. Jednakże metody spektroskopii oscylacyjnej 
w przypadku faz plastycznych dają informacje natury bardziej 
Jakościowej» nie zawsze Jednoznaczne, ustępując w tym względzie 
innym metodom eksperymentalnym С58.1Яв,1£9Э. Dlatego problemy te 
potraktowano w tej pracy marginesowo. 

Specyfiką faz uporządkowanych alkoholi cyklicznych na tle 
związków pokrewnych Je.st stwierdzone w tej pracy występowanie 
mieszania różnych konformacji. Ta cecha wydaje sie. ogólną dla 
wszystkich alkoholi cyklicznych i Jett unikalną na tle wszystkich 
kryształów. Łączenie tej własności z i-wymiarową konfiguracją 
wiązania wodorowego i 1 -wymiarowymi własnościami e!:scytonów wibra¬ 
cyjnych i fononów jest wykluczone, ponieważ mieszanie konformacji 
stwierdzono również dla struktury dimerów cyklicznych fazy II 
cykloheksanolu. Skomplikowane współdziałanie wiązania wodorowego i 
oddziaływań van der Waalsa musi być przyczyną tej unikalnej 
własności alkoholi cyklicznych. W monografii Kitajgorodskiego С15Э 
Jest rozdział poświęcony związkom molekularnym. Jak autor nazywa 
uporządkowane kryształy zbudowane z cząsteczek dwóch rodzajów. 
Autor stwierdza, że częściej można oczekiwać powstania takich 
kryształów w przypadku cząsteczek zdolnych do tworzenia wiązań 
wodorowych, gdyż Jednoczesne społniunie warunków gęstego upakowa¬ 
nia i wysycenia wszystkich wiązań wodorowych Jest znacznie 
łatwiejsze w przypadku kryształu zbudowanego z dwóch różnych 
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cząsteczek. Wydaje się więc, z* alkohole cykliczne są taką 
szczególną klasą związków molekularnych, dla której dwie różne 
cząsteczki stanowią dwie różne konformacje tej samej cząsteczki. 
Te. n&<*ą klasą związków molekularnych można nazwać kryształami 
konformacyjnie mieszanymi. 

Ekstrapolacja tabeli XIII 1 pewne analogie z polimerami były 
podstawą mojej tozy С124.140Э odnośnie faz uporządkowanych alkoho¬ 
li cyklicznych: wiązanie wodorowe wymusza obecność rolnych konfoi— 
•nacji molekuły; wiązanie wodorowe wymusza porządek konformacyjny 
dzięki efektom sterycznym; wpływ efektów eterycznych zależy i 
maleje ze wzrostem wielkości pierścienia. Dlatego dla alkoholi o 
dostatecznie dużych pierścieniach Сп>бЭ nie obserwuje sie. Już 
żadnych faz uporządkowanych. 

Teza ta obecnie wydaje się. poważnie podważona. Ostatnio w 
cyklooktanolu zidentyfikowano» metodą pomiarów przewodnictwa 
cieplnego CBS13. stabilną fazę uporządkowaną. Jednakże otrzymanie 
tej fazy wymagało zastosowania wysokich ciśnień, to znaczy dodat¬ 
kowego czy.inika porządkującego. Możliwość uzyskania tej fazy w 
warunkach normalnych pozostaje sprawą otwartą. Ponadto, można 
także oczekiwać różnych granicznych wartości n dla n parzystych i 
nieparzystych. Omawiana teza wymaga więc dalszego sprawdzenia. 

Polimorfizm alkoholi cyklicznych i związków pokrewnych Jest 
zagadnieniem bardzo obszerny.n i niezmiernie ciekawym. Czeka on 
ciągle jeszcze na szersze zainteresowanie i wszechstronne badania. 
W takich badaniach metodą niezastąpioną Jest spektroskopia dale¬ 
kiej podczerwieni, dotychczas stosowana bardzo rzadko. 
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Część II: 1W EKSCYTONY WIBRACYJNE I SOLITON* 
DAWYDOWA W ALKOHOLACH 

WPROWADZENIE 

Jak wspominano, dotychczasowe badania wiązania wodorowego 
metodami spektroskopowymi koncentrowały się na własnościach pasma 
rozciągającego ОН. Pasmu torsyjnemu poświęcano mało uwagi» 
częściowo zapewne z powodu dawniejszych ograniczeń eksperymental¬ 
nych. Pasmo torsyjne ОН występuj* blisko granicy, zas pasmo OD Już 
poniżej zakresu klasycznych pryzmatycznych spektrometrów podczer¬ 
wieni. Stosunkowo obszerną bibliografię wcześniejszych prae można, 
znaleźć w artykule przeglądowym Novakа С1Э. Za początek systema¬ 
tycznych badań pasma torsyjnego można uznać pracę Denstera i 
Zerbiego С1О6Э dla metanolu. Jednakże późniejsze prace dotyczyły 
kwasów karbcksylowych RCOOH С143) 1 amid С144Э Сwiązanie N-H. . . O i 
odpowiednio у NH>, odmiennych od alkoholi zarówno pod względem 
charakteru, jak i siły wiązania wodorowego. Zgromadzone w części I 
niniejszej pracy dane eksperymentalne dla polimerów liniowych 
Ctzn. układów w przybliżeniu i-wymiarowych ltO prostych alifatycz¬ 
nych alkoholi w fazach uporządkowanych за już wystarczająco ob¬ 
szerne dla prób uogólnień. Okazało się, że konwencjonalna intei— 
pretacja struktury pasma Jest niemożliwa dla pasma torsyjnego w 
tym przypadku. Natomiast zaadaptowany w pracy model solitonów 
Oawydowa opisuje Jakościowo poprawnie wszystkie znane fakty ekspe¬ 
rymentalne. Dyskusja ilościowa i wyznaczenie wszystkich parametrów 
soli tonu z danych spektralnych było możliwe Jedynie dla pasma 
torsyjnego fazy III cykloheksanolu. Dostępne dane esperymentalne. 
konwencjonalne podejścia teoretyczne, model solitonu Dawydowa i 
soliton torsyjny cykloheksanolu zostaną omówione pokrótce w kolej¬ 
nych rozdziałach części II. 



7. EKSPERYMENTALNE PARAMETRY SPEKTRALNE PASMA TORSYJNEGO 
POLIMERÓW LINIOWYCH ALKOHOLI 

Istotne parametry spektralne pasma torsyjnego polimerów 
liniowych alkoholi zestawiono w tabeli XIV. Zawieri ona wszystkie 
dostępne dane eksperymentalne dla uporządkowanych faz krystalicz¬ 
nych. Znane są jeszcze wyniki Percharda Г143Э i Mikawy С1405 die. 
etanolu.Jednakże w świetle późniejszych badań polinorflzmu С48Э 
wydaje się pewne,'że wyniki Percharda dotyczą mieszaniny różnych 
faz, natomiast dane Mikawy nie są wystarczająco komplet-te. 

Pasma torsyjne ОН cyklopentanolu, t-butanolu i cykloheksanolu 
pokazane są na rys. S3, natomiast zestawienie widm ОН i OD dla 
cykloheksanolu i t-butar.olu na rys. 24. Rys. 23 i 26" przedstawiają 
zależność temperaturową multipl«tu torsyjnego ОН cykloheksanolu. 
Zgodnie z tabelą i rysunkami można wyróżnić następujące vspolne 

Tabela XIV Składowe Сcm Ъ multipletów torsyjnych ОН polimerów 
liniowych alkoholi w kryształach uporządkowanych. 

AJkohol 

Metanol II 

Cykloheksanol-OH 
II I -OD 

C:~klopentanol 
IV 

t-Butanol 
II 

S 

S 
s 

s 
s 

s 
s 

Składowe multipletu 
torsyjnego ОН 

ceo 

680 
505 

C8S 
697 

678 
702 

В 

В 
в 

в 
в 
В 2 
В2 

790 

758 
56S 

770 
770 

783 
606 

А 

А 
А 

А 
А 

А* 

Ал 

« 2 0 

844 
624 

820 
820 

-

G.̂ upa 
l iniową 

С2 
С2 

С 2 

Z 

2 

2 
2 

2 

2 

L 

1 

2 
2 

2 

2 

N 

1 . 2 

1 
2 

1 
2 

S - składów» wąskie, pozostałe składów» szerokie; Z - liczba 
molekuł w komórce Jednostkowej polimeru; L - liczba podsiecl i 
N~l lub S wskaźnik podsiecl wiązania wodorowego; dane dla metanolu 
г pracy С1082. 



CYKŁOPENTANOL 

Rys. S3 Pasma torsyjn* ОН cyklop*ntanolu, t-butanolu i cyfcloh*k-
sanolu w uporządkowanych fazach polimerów liniowych С87 Ю; x -
inn* mody wtwn^trzn*. 

Rys. 24 Pasma torsyjn* ОН i OD t-butanolu 1 cykloh*ksanolu w 
uporządkowanych fazach polimerów liniowych C87 Ю. A. B, Bg -
składów* irult ipletu Dawydowa; S - pasma soiitonów; obszar zakres-
kowany - inn* mody wawnqtrzne. 
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Rys. 25 Zależność tenperaturowa «ultipietu torsyjnego OH cyklo-
heksanolu w fazie III. 

Ю0 200 
TEMPERATURA TIKI 

Rys. 28 Zależność tenperaturowa parametrów spektralnych multip-
let u torsyjnego OK cykloheksanolu w fazie III: Ь i q - parametry 
dopasowanej krzywej Lorentza Cskładowa S3 i Gaussa Сskładowe A i 
ВЭ; АхВ С+Э - stosunek natężeń składowych A i B. Dane liczbowe: 
stosunek natężeń składowych CA+B2/S » 0.0±0. Э ЭЕ constCT); 

—X —* 
szerokość Сcm Э L » 2b składowej S - L « TXcm 
Сст"1^ 6, „* 2qYln2 składowych A i В -GA 

szerokości 
17+TCc» 30. Э6; 



cechy multipletów torsyjnych odnośnie: aD struktury multipletu, ЬО 
zależności temperaturowej multipletu. 
аЭ Struktura multipletu: 
1. multiplet zawiera kilka składowych wąskich o energiach niższych 
i kilka szerokich składowych o energiach wyższych; 
2. liczba szerokich składowych jest w zasadzie równa liczbie 
molekuł w komórce Jednostkowej polimeru; 
3. liczba wąskich składowych Jest w zasadzie równa liczbie podsiecl 
wiązania, wodorowego w krysztale. 
K> Zależność temperaturowa multipletu: 
4. stosunek natężeń składowych Multipletu Jest w przybliżeniu 
niezależny od temperatury; 
5. poszerzenie temperaturowe szerokich składowych multipletu jest 
znacznie silniejsze, niż składowych wąskich; 
O. współczynnik temperaturowy cząstosci Jest zbliżony dla wszyst¬ 
kich składowych tzn. rozszczepienie multipletu jest w przybliżeniu 
niezależne od temperatury i można zdefiniować współczynnik tempe¬ 
raturowy częstości multipletu. 

8. KONWENCJONALNA INTERPRETACJA PASKA TORSYJNEGO 

8.1 Struktura multipletu 

Z wymienionych sześciu wspólnych cech multipletu torsyjnego 
Сpunkty a l b , rozdz. 7Э podstawową i najtrudniejszą do 
wyjaśnienia Jest ilość składowych Сpunkt a). V literaturze ClOG) 
znano jedynie triplet metanolu Сtabela XI\O. który Jednakże łatwo 
było traktować Jako dublet Dawydowa. Słabo zaznaczoną trzecią 
szeroką składową przypisano natomiast ubocznym procesom dwufono-
nowym. Tak wie/: dla metanolu przyjęto С1О8Э konwencjonalną intei— 
pretacje. multipletu Jako wewnątrzpolimerowego multipletu Dawydowa 
to znaczy dubletu Cdla Z=£3, zawierającego jedną wąską i jedną 
szeroką składową. Taki opis pasuje również do wszystkich multiple¬ 
tów torsyjnych Сtabela XIV3, Jednakże tylko dla składowych szero¬ 
kich Сdwie3. Tak wi«tc w przypadku polimerów liniowych C 2 cyklopen-

tanolu, cykloheksanolu i metanolu przy Z»2 obserwuj* sie. dublet 
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aktywnych w podczerwieni składowych szerokich A i B. W przypadku 
polimeru C 2 v t-butanolu z dubletu Ag, B£ Dawydowa aktywna w pod¬ 
czerwieni j e s t Jedynie składowa Bg. Jednakie przesuniecie 
czystośc i dwu podsiecl 1 1 2 wiązania wodorowego daje zauważalne 
rozdzie lenie pasm Bg obu podsieci . W r e z u l t a c i e znowu występują 
dwie szerokie składowe. 

Wewnątrzpolimerowy mult iplet Dawydowa tłumaczy wie/: punkt a 
3 , a także punkty Ь 4 i 6 w odniesieniu do składowych szerokich. 
Geometria polimeru j e s t w przybliżeniu niezależna od temperatury, 
wiec zarówno stosunek natężeń jak i rozszczepienie składowych 
szerokich pozostaje s t a ł e . Zagadką pozostaje obecność Сpunkt a 13 
i l i czba Сpunkt а ЗУ wąskich składowych multipletu. Te właśnie 
składowe, oznaczone w tabe l i XIV l i t e r ą S, przypisano soiitonom 
Dawydowa. Jako alternatywne należy rozpatrzyć następujące konwen¬ 
cjonalne interpretacje mult ipletu torsyjnego: 
1. mult iplet Bethe - pasmo torsyjne j e s t pasmem niezdegenerowany», 
a wiec n ie podlega rozszczepieniu Bethe, 
2. multiplet konformacyjny - każdej konformacji odpowiada własna 
podsiec wiązania wodorowego. Ola cyfcloheksanolu geometria obu a i 
• podsieci Jes"t identyczna i mult iplety konformacyjne są 
nierozróżnialne. Ola cyklopentanolu przesuniecie multipletów Jes t 
zauważalne jedynie dla wąskich składowych. Dla t-butanolu, przy 
wystarczająco dużym przesunięciu, obserwuje sle. Już dwa mult iplety 
torsyjne odpowiadające dwóm podsieciою 1 1 8 wiązania. A więc 
multiplet każdej podsieci zawiera dublet Dawydowa szerokich 
składowych i jedną składową wąską. Obecność wąskiej składowej 
pozostaje nadal niewyjaśniona, 
3. mult iplet Fermiego-Dawydowa - w kryszta le może wystąpić rezo¬ 
nans Fermiego-Oawydowa miedzy pasmem torsyjnym tzn. 
wewnątrzmolekularnym modem podstawowym a nadtonem lub modem kombi-
nacyjnym innych pasm wewnątrz- czy ml^dzymolekulamyeh lub miesza¬ 
nych. Takie zjawisko może być źródłem dodatkowych składowych 
multipletu. Ale widma alkoholi-ОН i -OD są niemal identyczne 
poniżej ca 500 cm" . natomiast pasma torsyjne ОН i OD są 
przesunięte ca т/S W skal i częs tośc i Сев 17О си""1). Identyczny 
Jakościowo mult iplet torsyjny alkoholi-ОН i -OD n i* może być wiec 
wynikiem działania rezonansu Fermiego- Dawydowa. 
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8. S Zależność temperaturowa ptswt 

Zależność temperaturową pasma torsyjnego charakteryzuj* 
temperaturowy współczynnik częstości aultipletu oraz poszerzenie 
temperaturowe i stosunek natężeń Jego składowych. Taki* efekty 
były przedmiotem wcześniejszych badań, al* zasadniczo w przypad¬ 
kach pojedynczego pasma torsyjnego. Beaudoin i Eioundou С4ЭЭ 
przeprowadzili badania dla widma Ramana glycerolu. w który» 
występuje 3-wymiarowa sieć wiązania wodorowego ОН. . О. Autorzy oba 
efekty przypisują anharmonicznym procesom wielofononowym. Z faktu 
zgodności temperaturowego współczynnika częstości pasma z rozsze¬ 
rzalnością termiczną kryształu wnioskują, ze możliwe procesy 3- i 
4-fononowe wnoszą zaniedbywał ny wkład lub tez kompensują sle. 
wzajemnie. Natomiast czas życia ekscytonu torsyjnego. wyznaczony 
przez szerokość pasma, związany Jest głównie z procesami 4-
fononowymi o wkładzie ~ x z udziałem dwóch niskoenergetycznych, 
być może akustycznych, fononów. Wyraźna Jest również składowa 
3-fononowa proporcjonalna do T. 

Badania pasma torsyjnego NH w widmach absorpcyjnych prostych 
amid przeprowadzili Dellepiane i in. C44, 144Э. Zaproponowali oni 
trzy różne podejścia w opisie teoretycznym. Jednym był model 
Beaudoina. dający dobre dopasowania i prowadzący do podobnych 
wniosków. Drugim był model stochastycznej modulacji częstości 
С405, rozwinięty przez Robertsona dla cieczy i roztworów, a wiec 
układów nieuporządkowanych. Zdaniem autorów C44, 1443 rozsądnym 
Jest przyjęcie takiego modelu również dla badanych kryształów z 
dodatkowym założeniem, ze efektywna częstość modulująca z obszaru 
modów sieciowych czy wewnątrzmolekularnych Jest również funkcją 
temperatury. Dopasowanie modelu Robertsona daje rozsądną wartość i 
zależność temperaturową częstości efektywnej. Jako trzeci autorzy 
proponują mod***! statystycznego nieporządku geometrii wiązania 
wodorowego, stosowany przez nich wcześniej do wiązania ОН...O 
kwasu CHgCOOH Cl433 i metanolu C4S3. W tym modelu zależność tempe¬ 
raturowa, wynika ze zmiany rozkładu geometrii z temperaturą. W 
przypadku metanolu autorzy przyznają» ie brak poszerzenia wąskiej 
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składowej mul ti pl et u torsyjneg© pozostaje dla nich niezrozumiały. 
Dyskutowane powyżej C§ 8.1 1 8. S> konwencjonalne interpre¬ 

tacje pasma torsyjnego są stosowalne niezależnie od wymiarowosci 
układu, nie wyróżniając w żaden sposób układów 1-wymiarowych. 
Natomiast dostępne dane eksperymentalne sugerują, że skomplikowana 
struktura multipletow» pasma Jest charakterystyczna Jedynie dla 
polimerów liniowych. to znaczy układów w przybliżeniu 1-
wymiarowych. Należało wiec rozważyć interpretacje niekonwencjo¬ 
nalne. Możliwe tylko w takich układach. Takim modelem Jest soliton 
DiLwydowa. 

O. SOLITON DAWYDOWA 

Q. 1 Rvs historyczny 

Zasadniczy model solitonu, zwanego później soiitonem Dawy— 
dowa, został zaproponowany przez autora w 1073 roku С147Э dla 
przezwyciężenia tzw. kryzysu bioenergetyki. Kryzy-, ten polega! na 
braku mechanizmu, zdolnego zapewnić bezdyssypacyjny transport, 
energii biologicznej п-ч odległości rzędu 1O A w molekułach 
białka. Wiadomym było, że uniwersalną Jednostką energii biologicz¬ 
nej Jest energia O. <i eV. uwalniana w procesie hydrolizy molekuły 
ATP. Sugerowano, że energia ta może być magazynowana w postaci 
energii wibracyjnej modu amidowego I Сdrganię rozciągające CO 
grupy peptydowej ca 0.2 eVD i przenoszona wzdłuż 1W łańcuchów 
wiązań wodorowych NH. ..O, łączących grupy peptydo'w* bi&łka. Jed¬ 
nakże krótki czas życia takiego ekscytonu uniemożliwiałby trans¬ 
port energii na większe odległości. Soliton Oawydowa Jest stanem 
związanym ekscytonu wibracyjnego modu amidowego X z lokalną defoi— 
mac Ją łańcucha wiązań wodorowych. Można go -uważać za lokalny, 
obdarzony ruchliwością, obszar zmiany konformacji. Jest on stanem 
stacjonarnym o czasie życia teoretycznie nieskończenie długim. Tak 
wiec soliton Dawydowa może stanowić idealny mechanizm transportu 
energii w układach biologicznych. Podobny mechanizm może również 
zapewnić transport nadmiarowego ładunku, elektronów i protonów 
C148 - 162Э. 



W późniejszych latach ukazało się szereg prac teoretycznych 
poświęconych badaniom i modyfikacjom własności soiitonów Dawydowa, 
a także soiitonów sieciowych Clokalna deformacja siecO, 
występujących w sieciach nieliniowych. W szczególności Dawydow 
uogólnił swój model na sieci nieliniowe, otrzymując soiitony o 
prędkościach zarówno poniżej— jak ponaddzwiękowych C15S5. Jednakże 
zagadnieniem teoretycznym o podstawowym znaczeniu praktycznym Jest 
zagadnienie stabilności termicznej solitonów Dawydowa. Dyskutowano 
je głównie w ostatnim pięcioleciu, chociaż zasadnicza praca Dawy¬ 
dowa ukazała się już w 198О roku С153Э. Szereg autorów zaprzecza 
możliwości istnienia solitonów Dawydowa w temperaturach "biolo¬ 
gicznych" ca 3OO К Cl54, 15S). Ale wyniki te otrzymano z obliczeń 
numerycznych dla układów dyskretnych. Uniemożliwiało to 
przybliżenie ciągłości, co w istotny sposób może wpłynąć na sta¬ 
bilność solitonów. Ponadto Bolterauer i Henkel С15С5 utrzymują, ze 
wnioski tych prac oparto na błędnych metodach teoretycznych. Sami 
zaś stwierdzają dynamiczną stabilność solitonów Dawydowa w 
oddziaływaniach z soi itonami sieciowymi. Także ostatnie prace 
Scotta С1573 i Dawydowa Cl58? potwierdzają stabilność 
termiczną. Wydawała się wlep ona dowiedzioną, ale znowu ukazała się 
praca Cottinghama Cl593 z przeciwnym wnioskiem, otrzymanym metodą 
perturbacyjną. Tak wiec zagadnienie to nadal czeka na definitywne 
rozstrzygnięcie teoretyczne. 

Eksperymentalna ewidencja solitonów Dawydowa w literaturze 
Jest nadal dość niepewna. Dotyczy struktury pasma CO kryształu ACN 
CacetanilioJ oraz widma Ramana metabolicznie czynnej bakterii E 
coli. Identyfikację nadmiarowej składowej pasma CO kryształu ACN 
jako zmodyfikowanego solitonu Dawydowa Сdeformacja związana z 
fononem optycznym a nie akustycznym) zaproponował Scott w 1Q83 
roku С160Э Cten sam, którego przeglądowa praca na temat solitonów 
z 1073 roku С181Э Jest chyba najczęściej cytowaną pracą z tej 
dziedziny). Dalsze prace ukazują się sukcesywnie, ostatnie CIOS -
184). Dotyczą dokładniejszych pomiarów Сpomiarу polaryzacyjne, 
podstawienia izotopowe, pomiary ciśnieniowe) oraz teoretycznego 
wyjaśnienia temperaturowej zależności natężenia pasma. Ale konwen¬ 
cjonalna interpretacja multipletu CO Jako multipletu Fernlego-
Dawydowa nadal jednak nie została wykluczona eksperymentalnie w 
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sposób przekonywający C163, 105Э. Podobnie wyglądu sytuacja w 
badaniacn bakterii £ cot i CISCO. Scott opublikował interesujący 
model teoretyczny struktjry wibracyjnej soiitonu Dawydowa. oparty 
na tych wynikach C167, 168J. Jednakże sam wynik doświadczalny jest 
kwestionowany bardzo poważnie C109 - 1713. 

Obszerną bibliografię prac, poświeconych tej problematyce, 
nożna znaleźć w artykule przeglądowym Dawydowa Cl733 oraz w Jego 
monografii C1582, której pierwsze mniej obszerne wydanie ukazało 
sie. w 1984 roku. * 

O.2 Model soiitonu Dawydowa 

Zasadniczą wersje, swego modelu w zwięzłej formie przedstawił 
Dawydow w pracach Ci48, 1465. Oawydow rozważa 1W sieć identycznych 
molekuł Club grup atomów?, obdarzonych Jednym wewnętrznym wibra¬ 
cyjnym Club elektronowym) i Jednym zewnętrznym translacyjnym 
stopniem swobody. Hamiltonian tego układu przyjmuje w postaci sumy 
trzech składników, opisujących odpowiednio niezaburzony układ 
ekscytonów H > fononów H~ i oddziaływanie ekscyton-fonon H . 

H - Нф * Hf + Но С1Э 

gdzie 

К о - * S n C u n + l - « n - 1 3 N 

Człon ekscytonowy wyraża energie kinetyczną ekscytonu w 
paśmie. Pasmo ekscytonowe w przybliżeniu masy efektywnej charakte¬ 
ryzuje energia wewnętrzna ekscytonu E_ dla minimum pasma przy P * j 

s a < 
lik - O oraz masa efektywna m * ft /-BJa, gdzie J Jest energią | 
rezonansowego oddziaływania najbliższych sąsiadów i a Jest stałą j 
s iec i . Człon fononowy Hf przedstawia deformacje 1W harmonicznej | 
sieci molekuł w postaci sumy wkładu energii kinetycznej i poten- i 
cjalnej. un i pn są operatorami wychylenia 1 padu n-tej molekuły o | 
masie M i położeniu równowagi na Stała sprężystości s ieci w ; 
określa prędkość dźwięku V̂  • a -/w/W podłużnej translacyjnej \ 
galązi fononów Ucustycznyeh. Człon oddziaływania H opisuje lokal-
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ne, liniowe względem deformacji s i ec i , oddziaływanie ekscytonu z 
siecią. Tutaj x jest stałą sprzężenia a N jest znormalizowanym do 
jedności prawdopodobieństwem wzbudzenia wewnętrznego n-tej 
molekuły. 

Oawydow przyjmuje próbną funkcję stanu * = E ĉt̂ b̂  w postaci 
superpozycji iloczynów zlokalizowanych fuiikcji ekscytonowych a i 
koherentnych stanów fononowych Ь . Warunek minimalizacji hamilto-
nianu С1Э w przybliżeniu ciągłości redukuje s i ę do układu dwóch 
równań 

f я ł ,2 * 2 

i h _ 2 _ - A + - 2 - - 2 - g + 2 x P C z , t 3 | л C z . O = 0 СЗЭ 
1 * t 2 m в z 

gdzie energia W i deformacja s ieci p wyrażone są poprzez wychyle¬ 
nie ft molekuły w stanie koherentnym 

5~? 
С4Э 

a A = E + W. Równanie С2Э przedstawia dyspersyjną propagację m 
ekscytonu wibracyjnego w s i ec i , zmodyfikowaną potencjałem 
pochodzącym od wygenerowanej tymże ekscytonem deformacji s iec i . 
Równanie СЗЭ przedstawia propagację wygenerowanego dźwięku. 

Rozwiązując równ. СЗЭ w układzie С = z - ZQ - V t , 
poruszającym s ię z prędkością wzbudzenia V s sV^, gdzie ZQ jest 
arbitralną współrzędną wskazującą translacyjną niezmienniczosć' 
układu, dostajemy pCz.O = 3a:laCz,t3 |S/wCl-sS3 i równ. С2Э przyj¬ 
muje postać tzw. Nieliniowego Równania Schrodingera NRS СБЭ 

fit, _2L - A • -Ь- -£-5 +G jaCz.tjl I 
I, * Ł Z m 9 z * I «J 

a Cz.O = О С5Э 
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gdzie GCs3= *x ЛЙ1-8 J 
Jest parametrem nieliniowości. Parametr G i energia deformacji 
sieci V zależą od prędkości wzbudzenia. Wg. С4Э dostajemy 

W = g ^ С ł + s 2 ) J p 2 df 

Ogólne rozwiązanie równania NRS dla sieci o skończonej 
długości L można przedstawić w postaci modulowanej fali płaskiej 

oCz.O = A exp <itkCz-zo3-Evt/ft]> % 

gdzie к = mV/h. Dla rozwiązania typu ekscytonu amplituda 

T a/L i energi a 

E *= E + <3a<saCl-s23~1-lxa>/L + mV3^ С7Э 
v m 

A wiąc d l a L » a energ ia ekscytonu J e s t 'w p r z y b l i ż e n i u równa 
e n e r g i i ekscytonu swobodnego Cdla H * H

e
5 - Jednakże taki elcscyton 

n i e J e s t stanem stacjonarnym. Oddziaływanie z fononami powoduje 
p r z e j ś c i a miedzy różnymi stanami k. Zaś przy s > 1 występuje 
hamowanie związane z emis ją fononów. 

Drugim typem rozwiązania» możliwym Jedynie d l a s « 1 . J e s t 
s o i i t o n , d l a którego amplituda A 

As * •/ fj/Z sech t / X z - z o - V t 3 / a 3 С8Э 

S o i i t o n stanowi wzbudzenie z loka l i zowane w obszarze o rozmiarze Л 

С9Э 

sprzężone z lokalną deformacją sieci V 
przenoszące sie, z prędkością V bez zmiany kształtu i rozmiaru. 
Energie, solitonu Еу

5 przy małych prędkościach s« 1 można przed¬ 
stawić w postaci sumy energii wewnętrznej E dla V»O i energii 
kinetycznej 
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Ev - Eo + ms\T/3 CiCO 

gdzie masa so l i tonu m = m + G s 12JV Cll> 

przy G * GCs=CO , a energia E 

Eo = Ea - « o * ' * " С 1 г э 

W odróżnieniu od ekscytonu, s o l i t o n Jest stanem stacjonarnym 
układu Cl}. O Jego s tabi lnośc i decydują trzy cechy: zakaz promie¬ 
niowania hamowania obowiązujący dla s < 1, pojawienie sie. n i eze -
rowej energii wiązania E— EQ, której dostarczenie Jest konieczne 
dla rozszczepienia so l i tonu na ekscyton i Jednorodną deformacje. 
s i e c i oraz s tabi lność topologiczna. Stabilność topologiczna s o l i ¬ 
tonu Jest związana z rozkładem przesunięć 0 molekuły. Mianowicie, 

ft = G Cl - tanhCŁO]/** , /XC> = O dla C>O. С13Э 

Zgodnie z С133, anihilacJa solitonu wymaga powrotu do pierwotnego 
położenia równowagi całej zaburzonej części sieci dla C<O . 

Z powyższej dyskusji widać, że wyraźna różnica miedzy ekscy-
tonem i soi i tonem przejawia sie. w miękkich układach С małe w i V 3 
przy silnym oddziaływaniu ekscyton—fonon С duże д; i GD i dużej 
masie efektywnej ekscytonu Сmałe J3. Przy wzroście oddziaływania 
rezonansowego i sztywności sieci różnice ulegają zatarciu. Masy 
ekscytonu 1 soiitonu przyjmują zbliżone wartości, rozmiar soiitonu 
rośnie i zanika różnica energii wewnętrznych. 

9.Э Oddziaływanie soliton-fonon 

Jak wspominano» to centralne dla wyjaśnienia roli soiitonów w 
procesach biologicznych zagadnienie nadal stanowi przedmiot 
rozważań teoretycznych. Podstawową teorią oddziaływania soliton-
fonon akustyczny przedstawił Dawydow w pracy С1ВЗЭ. zas Jej roz¬ 
winiecie w monografii С198Э. Zgodnie z tą teorią, duże CA » аЭ i 
powolne Cs « 13 solitony są stabilne w oddziaływaniach z 

91 



długofalowymi fononami. Uwzględnienie pełnego widna fononów ter¬ 
micznych i f luktuacj i kwantowych w temperaturze T = O prowadzi 
Jedynie, przy temperaturach niezbyt wysokich, do renormalizacj i 
parametrów równania NRS, a więc i parametrów s o l i t o n u i ekscytonu. 
Mianowicie 

mCT) - m exp W СТЭ = ha/ZJCT>»? С14Э 

<3CT> * G Cl - WCT3/p2] CIS) 

Bezwymiarowy wykładnik WCT> w czynniku Oebye'a Wallera wyraża 
względny kwadrat deformacji w centrum s o l i t o n u Сwzglądem drgań 
zerowych? 

wcr> = n Cfi^>3v cań + i^aaxvfc c i n 

gdz ie V - SJa/h J e s t maksymalną prędkością grupową w paśmie a 
n = kgiVc Jest średnią liczbą fononów termicznych przy kgT » c, 
gdzie e Jest maksymalną energią fononów akustycznych. 

Takie podejście wymaga również spełnienia warunku WCT> « 1 . W 
tym przybliżeniu obserwuje się więc liniowy wzrost masy ekscytonu 
z temperaturą, spowodowany efektywnym zmniejszeniem stałej 
oddziaływania J. Podobnie, w liniowym spadku parametru 
nieliniowości S przejawia się efektywne zmniejszenie stałej 
sprzężenia x ekscytonu z deformacją. Zgodnie z wzorami С83 — Cl23 
widać, że ze wzrostem temperatury rozmiar solitonu nieco rośnie a 
energia wiązania i masa maleje. Różnice między soiitonem i eksey-
tonem stają się więc mniej wyraźne, jednakże ta zależność nie Jest 
drastyczna. 

Odmienną teorię oddziaływania soliton-fonon akustyczny roz¬ 
winęli SchUttler i Holstein С173Э. Według nich, duży soiiton w 
obecności fononów termicznych porusza się ruchem dyfuzyjnym a nie | 
balistycznym. Korzystając z równania dyfuzji Boltzmanna i f 
przybliżonych rozwiązań dla funkcji korelacji fononów przy s « 1, f 
otrzymali oni prawo rozpraszania w postaci zależności czasu relak- f 
sacji T od temperatury i parametrów układu Ci-ównanie 81 w pracy i 
С17ЭЭЭ. Prawo to redukuje się do zależności liniowej С17Э dla | 
T » T . • 

i 
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Temperatura T = hV •le-A, dla której długość fali fononów termicz-
nych staje s ię równa rozmiarowi soli tonu Д. jest temperatury 
zmiany charakteru zależności temperaturowej równania transportu. 
Wprowadzając ruchliwość solitonu r> - т/тя i korzystając z relacji 
Einsteina D = kgTij, można stąd wyznaczyć współczynnik dyfuzji 

solitonu O oraz długość relaksacji 1 = V3DT . Widać, że dla 
T » T ruchliwość solitonu jest niezależna od masy i rośnie jak 

_t e 

T . Natomiast współczynnik dyfuzji solitonu okazuje s ię 
niezależny od temperatury C D * nAV /2 Э. 

9. 4 Oddzlaływanle soi1ton-foton 

Teorit* oddziaływania soliton-foton przedstawił Dawydow w 
pracach C174, 17S3. Zgodnie z tą teorią, współdziałanie molekuł w 
solitonie przejawia sie. w skróceniu radiacyjnego czasu życia 
solitonu TS wzglądem izolowanej molekuły т . Dla powolnych so l i -
tonów T = T a/A, a więc odpowiedni czynnik redukuje sie. do liczby 
molekuł w solitonie. Jednocześnie, dla 1W kryształu obserwuje sie. 
skrócenie czasu życia ekscytonu т względem molekuły т , miano¬ 
wicie Te / To S a - ^ gdzie X Jest długością fali ekscytonu. 
Skrócenie to wynika z faktu, że dla 1W kryształu reguła zachowania 
quasipędu w oddziaływaniu ekscyton-foton odnosi s ię jedynie do 
składowej równoległej. Dlatego ekscytony o wektorach falowych к z 
całego zakresu O < к < \ podlegają oddziaływaniu z fotonea o 
długości fal i X. Dostajemy wiec т гт U Х/Д . Przyjmując, że 

—i natężenie linii absorpcyjnej I - Ст Э , dostajemy s,e,o s,e,o 
następujące stosunki natężeń odpowiednich l i n i i : 

Э. S Soli tony w paśmie torsv.invm alkoholi 

Solitonową interpretację pasma torsyjnego alkoholi przedsta-

93 



wili&my na Europejskim Kongresie Spektroskopii Molekularnej w 1983 
roku С i 7©:> С równoległa z pierwszymi doświadczalnymi pracami Scot ta 
dla kryształu АСЮ i w kolejnych pracach C177. 178Э. Rozważając 
taką interpretacje, pokazanych wyników eksperymentalnych C§ 7Э. 
przyjęliśmy następujące założenia wyjściowe: 
1У Ekscytor. torsyjny można z dobrym przybliżeniem uważać za ekscy-
ton 1W, o czym świadczy drastyczny wzrost natężenia pasma ekscyto-
nu względem pasma molekuły izolowanej C§ 2 1 9. 4Э. 
3/ Szerokie składowe multipletu torsyjnego stanowią składowe 
dubletu Dawydowa Сrozszczepienie wewnątrzpolimeroweD. 
3/ Silne poszerzenie termiczne szerokich składowych wynika z 
oddziaływania ekscyton-fonon. Decydującym fononem Jest akustyczny 
fonon libracyjny, występujący w 1W układach molekularnych. Właśnie 
dla tego fononu należy oczekiwać najsilniejszego sprzężenia z 
pasmem torsyjnym i najniższej prędkości dżwiejcu. 
4/ To samo oddziaływanie powoduje powstanie stacjonarnego solitonu 
Dawydowa dla tej składowej dubletu, która posiada dodatnią masę. 
efektywną Сskładowe В i B_ w tabeli XI\O. Soiitony te są widoczne 
w postaci wąskich składowych multipletu torsyjnego. V tabeli XIV 
oznaczono je literą S i ewentualnym wskaźnikiem N = 1,2 podsieci 
wiązania wodorowego. 
3/ Słabe poszerzenie termiczne linii soiitonowych wynika z reszt¬ 
kowego oddziaływania soliton-fonon. 

Zgodnie z założeniami 3 1 4 , modyfikacja modelu Dawydowa przy 
przejściu do solitonu torsyjnego polega na zastąpieniu podłużnej 
translacyjnej gał«tzi fononów akustycznych przez akustyczny fonon 
libracyjny. W pracy С1783 sugerowaliśmy również możliwość podobne¬ 
go podejścia do pasma rozciągającego OH COD3. Tutaj model Dawydowa 
nie wymagałby żadnej modyfikacji, gdyż zgodnie z symetrią wiązania 
decydującym pozostałoby oddziaływanie z fononem translacyjnym. 
Jednakże wydaje sAe., że brak Jest jak dotąd takich przypadków 
eksperymentalnych, które zmuszałyby do zastosowania w interpre¬ 
tacji modelu Dawydowa w czystej postaci. Interesującą dyskusją 
tych zagadnień można znaleźć w pracy Krumhansla Cl793. 

Interpretacja soiitonowa tłumaczy Jakościowo wszystkie fakty 
doświadczalne, przedstawione w rozdz. 7. Interpretacja ilościowa 
była możliwa Jedynie dla cykloheksanolu. 



9.0 Eksperymentalne parametry «oiltonu cvklohefcsanoiu 

Wyznaczeni» parametrów soiitonu z parametrów spektralnych 

pasma torsyjnego С17В-17ВЭ wymagało rozszerzania założeń z § O. S. 
Przyjęto następujące założenia dodatkowe Cwg. oznaczeń z 
§ O. a - О.8Э: 
С Rozszczepienie dubletu Dawydowa wynosi 8J. 
7x Położenie składowej В dubletu wyznacza energią wewnętrzną 
ekseytonu E i 

m 
8x Położenie linii soi i tonowej wyznacza energią wewnętrzna, soi i to¬ 
nu E tzn. energia kinetyczna solitonu Jest pominięta. 

Założenia 6 - 8 » zgodnie z wzorami С Ю - С12Э, pozwoliły na 
wyznaczenie masy ekscytonu i parametru nieliniowości G równania 
NRS, a także rozmiaru soiitonu. Natomiast wyznaczenie masy solito¬ 
nu i deformacji sieci wymaga dodatkowo znajomości prędkości 
dzwląku lub też współczynnika sprążystosci dla fononów libracyj-
nych. Dla oszacowania tej wielkości z wyników doświadczalnych 
wykorzystano teorią oddziaływania ekscyton-slee w kryształach 
molekularnych, rozwinięty przez Sumiego C180>. Zgodni» z tą 
teorią, ekscyton w sieci podlega dwom konkurencyjnym mechanizmom, 
mechanizmowi poszerzenia i mechanizmowi zważenia linii. Poszerze¬ 
nie linii Jest wynikiem rozpraszania ekscytonu пш fononach. Zależy 
ono od mocy sprzężenia ekscyton-fonon wyrażonej parametrem S oraz 
od średniej amplitudy fluktuacji potencjału w każdym wążle sieci, 
która zmienia sią z temperaturą. Zważenie linii wynika natomiast z 
propagacji ekscytonów i fononów w sieci. Wpływ propagacji ekscyto-
nów zależy od szerokości pasma *J, natomiast wpływ propagacji 
fononów Jest związany z szerokością dyspersji fononów r- Stosując 
przybliżenie potencjału koherentnego Сcoherent potential approxi¬ 
mation CP/O, autor uzyskuje w opisie teoretycznym ciągłe przejście 
miedzy przypadkami granicznymi, przypadkiem silnego rozpraszania 
dla T ST » 4J i / S T » у oraz przypadkiem rozpraszania słabego 
dla у ST « 4J lub / S T « r • Teorią swoją stosuje autor z 
powodzeniem do opisu widm elektronowych kilku kryształów moleku¬ 
larnych. 



Zgodni* z i łorią Sumiego. w temperaturach pośrednich winno 
sie. obserwować liniową zależność szerokości l i n i i absorpcyjnej od 
temperatury. Co więcej, wartość współczynnika temperaturowego 
pozwala oszacować parametry S i r przy pomocy 'zamieszczonego w 
pracy Sumiego rys. 2. Rysunek ten przedstawia przewidywaną teore¬ 
tycznie zależność czynnika zwężenia l i n i i od szukanych parametrów. 
Wprawdzie dokładność takiej procedury oszacowania Jest mała, 
Jednakże nie powinna być gorsza ni i czynnik dwa w prędkości 
dżwiejku. Z eksperymentalnej wartości współczynnika temperaturowego 
pasma В Crys. 26Э otrzymano wartości 3.3 i 14.3 cm dla 
parametrów S i y, odpowiednio. Korzystając zas z parametrów geome¬ 
trycznych polimeru С faza MS w pracy С84ЭЭ oraz odpowiednich mc men-
tów bezwładności С 833. otrzymano na prędkość dżwiejeu libracyjnego 

V rozsądną wartość 420 m/s CV « ar w/B ж Зжу, gdzie В Jest 
momentem bezwładności komórlcl Jednostkowej polimeru3. 

Soi iton Oawydowa Jest stanem stacjonarnym, powinna mu wlec w 
widmie odpowiadać l in ia nieskończeni* wąska. Wprawdzie 
uwzględnienie wpływu temperatury prowadzi do modyfikacji 
parametrów solitonu C§ O.33, Jednakże efekt ten w przypadku cyklo-
heksanołu nie Jest zauważalny. Rozmiar solitonu pozostaje w przy¬ 
bliżeniu sta*.y. o czym świadczy brak zależności stosunku nat«żen 
pasm «.kscytonowego i soiitonowego od temperatury, obserwowany 
doświadczalnie Crys. 25 i 263. Natomiast poszerzenie temperaturowe 
l i n i i solitonowej, zgodnie z teorią Schuttlera i Holsteina C173>. 
można przypisać dyfuzyjnemu transportowi solitonu w s iec i . Przyj¬ 
mując szerokość l i n i i solitonu za odwrotność czasu relaksacji w 
równaniu transportu С17Э i podstawiając wyznaczone parametry 
solitonu cykloheksanolu, otrzymuje sie. na teoretyczną wartość 
współczynnika temperaturowego szerokości pasma soiitonowego 
wartość O.064. Wartość wyznaczona eksperymentalnie wynosi O.OOl 
Crys. 263. Tak idealną zgodność teorii z eksperymentem należy 
raczej uznać za przypadkową ze wzglądu na duży błąd oszacowania 
prędkości dzwiejeu. Tym niemniej ta zgodność Jest. naszym zdaniem, 
niepodważalnym dowodem słuszności soiitonowej interpretacji pasma 
torsyjnego. Jest także dowodem, ze każda z trzech zastosowanych w 
interpretacji teorii Сteoria oddziaływania ekscyton-sieć Sumlego. 
teoria solitonu Oawydowa i teoria transportu solltonów Schuttlera 
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Tabela XV Parametry fizyczne sol i tonu torsyjnego eykloheksa-
nolu Cwyznaezone z parametrów spektralnych passa 
torsyjnego). 

Parametr nieliniowości Go CIO"21 J3 

Pr«dkosć dzwiąku Уд С» s"1) 
Wsp. sprężystości w CIO*20 J rad"2) 
Stała sprzężenia ekscytra-sleć 
X CIO"21 J rad'1) 
Masa ekscytonu я С10 mas elektronu) 
Masa solitonu m CIO «as elektronu) 
Rozmiar soi i tonu Д CA) 
Całkowita deformacja s iec i p Сrad? 
Temp. krytyczna transportu T£ СЮ 

Wsp. dyfuzji soiitonu D CIO"3 cm2 s"1) 
Ruchliwość soi i tonu C84S Ю i> CIO10 s g"1) 
Długość relaksacji soiitonu С343 Ю 1 САЭ 

ОН 

4-ОЮ. 2 

4 2 0 
2 . S 

5 . 0 
1.05+0.05 

3 0 0 
3.4±0.Э 

0.40 
В. 4 

S .1 
0 . 1 

в 

оо 
2. о±о. г 

4 2 0 
г. в 

4 . 3 
1.53+0. 08 

3 0 0 
э. г*о. з 

0.34 
1 0 

2 . 0 
S . 7 

Г 

Dodatkowe dane: stała sieci а-5 А 1 t bezwładności komórki 
Jednostkowej polimeru Bo*3.9xl0 kg m: , oszacowane wg С84.80Э. 

1 HolsteinaO opisuje poprawnie odpowiednie własności pasma torsyj-
nego cykloheksanolu. 

Tabela XV pokazuje zestawienie wszystkich wyznaczonych para¬ 
metrów soiitonu torsyjnego 0H 1 OD Cparametry transportu OD wyzna¬ 
czono z równania transportu Cl7». Można tu zauważyć, ze rozmiar 
solitonu cykloheksanolu Jest mały C* stałej sieci). Natomiast 
teorie Dawydowa i Holsteina stosują sią zasadniczo do dużych 
soiitonów CA » a). Ale według Dawydowa С172Э. różnica mi«łzy 
modelem continuum, a dyskretnym sprowadza sie, zasadniczo do nieze-
rowej progowej wartości stałej sprzężenia xp- * modelu dyskretnym 
solitony pojawią si* Jedynie dla X > Xp- Ten pogląd znajduje 
potwierdzenie w obliczeniach grupy Scotta С1Й1Э dla modelu dysk¬ 
retnego. Z kolei, w teorii transportu solitonów Schuttlera i 

Holsteina С173Э, decydującą roi* .odgrywa poprawne uwzględnienie 
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funkcji korelacji fononów. Zas rozmiar soi i tonu. poza określeniem 
temperatury Te w równaniu transportu, wydaj* sie. mniej istotny. 

Pozostaje do wyjaśnienia wartość stosunku natężeń pasat ekscy-
tonow*£o i soiitonowego. Zgodni* z teorią Dawydowa C§ О. 4Э powinna 

ona być niezależna od temperatury 1 zmienić sie. jak ca т 2 przy 
przejściu od ОН do OD. Te cechy są zgodne z eksperymentem. Nato¬ 
miast liczbowa wartość I Л , St S Jest ca 10 razy mniejsza, ni i 
wartość przewidywana teoretyczni*. Tą niezgodność przypisujemy 
nieporządkowi, związanemu z fluktuacjami termicznymi odległości 
mledzymolekularnych. Decydującą rol«r odgrywa tutaj fonon optyczny 
rozciągania wiązania wodorowego, którego cząstosć dla cykloheksa-
nolu wynosi 202 cm . Przy tak wysokiej częstości efekt w 
przybliżeniu ogranicza sie do fluktuacji zerowych 1 pozostaje 
niezależny od temperatury. Tej samej przyczynie można również 
przypisać szerokość resztkową pasma В ekscytonu. wynoszącą 
23 cm~ . W przybliżeniu masy efektywnej odpowiada to niepewności 
wektora falowego ekscytonu ca O.4 strefy Brillouina. Tak duże 
rozmycie wektora falowego moz* spowodować . obniżenie stosunku 
natężeń pasm o czynnik 10 . 
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PODSUMOWANIE 

Najważniejsze. Moim zdaniem, wyniki niniejszej pracy można 
podzielić na dwie kategorie: wyniki eksperymentalite oraz interpre¬ 
tacja tych wyników. W interpretacji należy wyróżnić następujące 
zagadnienia: widma wewnątrzmolekulai ne Cogólnie:>. wiązanie wodo¬ 
rowe i poiimorfIz» alkoholi. 

Przedstawione wyniki eksperymentalne dla faz stałych cyklo-
pentanolu. cykloheksanolu. cykloheptanolu i t-butanolu stanowią 
wzbogacenie odnośnej literatury na temat alkoholi cyklicznych i 
odpowiednich związków cyklicznych, a także ogólnie alkoholi. W 
szczególności, takiej Jakości wyniki z zakresu dalekiej podczer¬ 
wieni są. Jak dotąd, unikalne dla tej klasy substancji. Mniej 
pewne i wyrywkowe dane można znaleźć dla kilku substancji Cnp. 
metanol, etanol, t-butanoli, 

Otrzymane wyniki pozwoliły na istotne uzupełnienie interpre¬ 
tacji widma oscylacyjnego badanych molekuł, w szczególności na 
identyfikacje, pasm deformacyjnyeh CO dla alkoholi cyklicznych. 
Okazało sią ró*-niez. ze te właśnie pasma cechuje wysoka wrażliwość 
konformacyjna. 

W spektroskopii wiązania wodorowego zasługują na uwagę, 
następujące punkty: stwierdzenie przydatności 1 wykorzystanie pasm 
deformacyjnyeh CO alkoholi cyklicznych dla określenia konfiguracji 
wiązania wodorowego w krysztale; rozpoznanie znaczenia 
wymiarowoscl ekscytonów w zjawisku wzmocnienia natężenia pasm 
absorpcyjnych grup ОН С 01». Jakie towarzyszy obecności wiązania 
wodorowego; stwierdzenie szczególnej struktury multlpletowej pasma 
torsyjnego polimerów liniowych alkoholi w fazach uporządkowanych; 
wyjaśnienie tej struktury multlpletowej z zastosowaniem zaadapto¬ 
wanego modelu soiitonu Dawydowa oraz wyznaczenie parametrów fi¬ 
zycznych soiitonu cykldheksanolu z parametrów spektralnych pasma 
torsyjnego. Soiiton torsyjny cykloheksanolu Jest Jednym z dwu 
znanych w literaturze przypadków eksperymentalnej ewidencji soll-
tonu Dawydowa. moim zdaniem pewniejszym. 

V zagadnieniach pollmorflzmu alkoholi istotnym wynikiem Jest 
ostateczne, wydaje sle,. rozwikłanie polimorfizmu cykloheksanolu. 
Nasze dane w zestawieniu z wynikami literaturowymi umożliwiły 



także przeprowadzenie porównawczej, wprawdzie szkicowej, analizy 
poiAmorfizmu alkoholi cyklicznych 1 związków pokrewnych. 

Najważniejszy» wyniki** Jest identyfikacja, na przykładzie 
cykloheksanolu. nowej nieznanej w literaturze klasy związków 
molekularnych. Mianowicie kryształów konformacyjnie mieszanych. 
Kryształem konformacyjnie mieszanym nazwałam uporządkowany krysz¬ 
tał zbudowany z różnych konformacji tej samej molekuły. Stwierdzi¬ 
liśmy, ze cyklopentanol również należy do klasy kryształów konfor¬ 
macyjnie mieszanych. Natomiast w przypadku cykloheptanolu żadna ze 
zranych z pomiarów kalorymetrii adiabatycznej faz nie wykazała 
własności fazy uporządkowanej. 

Te wymJtl. łącznie z literaturą przedmiotu, skłoniły nas do 
postawienia tezy. że wszystkie alkohole cykliczne dla n S O 
należą do klasy kr>ształów konformacyjnie mieszanych, natomiast 
dla alkoholi z n > в nie wystąpią Сpod normalnym ciśnieniem) żadne 
fazy uporządkowane. Weryfikacja tej tezy wymaga przede wszystkim 
znajomości sytuacji konformacyjnej w cyklooutanolu oraz poszerze¬ 
nia danych dla kolejnych alkoholi cyklicznych. Trzeba także 
uzupełnić i rozszerzyć tabele. XIII. Zagadnienia te b*dą przedmio¬ 
tem dalszych badań własnych i studiów literaturowych. Referowane 
tutaj nasze prace można uznać za ilustracją możliwości badawczych. 
Jakie stwarza spektroskopia dalekiej podczerwieni w zagadnieniach 
pollmorfizmu związków cyklicznych. Możliwości te dotychczas były 
wykorzystane w bardzo małym stopniu; zaledwie kilka prac w biblio¬ 
grafii tabeli XXIX odnosi sie. do tej metody. Tak wi«c dalszy 
program badań może być niezmierni* obszerny. 
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