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AUTOREFERAT 

1. IMIĘ I NAZWISKO: LIDIA JASIŃSKA-WALC 

2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE – Z PODANIEM NAZWY, MIEJSCA I ROKU ICH 

UZYSKANIA ORAZ TYTUŁU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. 

2001 r. - inżynier, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska 

2003 r. - magister inżynier, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska 

2008 r. - doktor nauk technicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska 

Tytuł rozprawy doktorskiej: Poli(estrouretany) syntetyzowane z otrzymanych nienasyconych 

oligomeroli i 4,4`-diizocyjanianu difenylometanu sieciowane styrenem, metakrylanem metylu i 

2,4,6-trialliloksy-1,3,5-triazyną.  

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH. 

2008-2009 - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów, 

stanowisko: asystent 

2009-do chwili obecnej - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii 

Polimerów, stanowisko: adiunkt 

4. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE WYNIKAJĄCE Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 R.  

O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE 

SZTUKI (DZ. U. NR 65, POZ. 595 ZE ZM.). 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego. 

Poliestry i poliamidy oparte na surowcach odnawialnych; analiza struktury chemicznej, 

mobilności i konformacji polimerów.  

4.2.  Wykaz monotematycznych publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe zgłoszonych 

jako podstawa do przewodu habilitacyjnego. 

1.  Jasinska, L.; Koning, C. E. Unsaturated, biobased polyesters and their cross-linking via 

radical copolymerization. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2010, 48, 2885. Impact factor = 

3.543 

2.  Jasinska, L.; Koning, C. E. Waterborne polyesters partially based on renewable resources. J. 

Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2010, 48, 5907. Impact factor = 3.543 

3. Jasinska-Walc, L.; Villani, M.; Wu, J.; van Es, D. S.; Klop, E.; Rastogi, S.; Koning, C. E. Novel, 

fully biobased semicrystalline polyamides. Macromolecules 2011, 44, 3458. Impact factor = 

5.521 

ZAŁĄCZNIK NR 2a DO WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE POSTEPOWANIA HABILITACYJNEGO 
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4. Jasinska-Walc, L.; Villani, M.; Dudenko, D.; van Asselen, O.; Klop, E.; Rastogi, S.; Hansen, M. 

R.; Koning, C. E. Local conformation and cocrystallization phenomena in renewable 

diaminoisoidide-based polyamides studied by FT-IR, solid state NMR, and WAXD. 

Macromolecules 2012, 45, 2796. Impact factor = 5.521 

5. Jasinska-Walc, L.; Dudenko, D.; Rozanski, A.; Thiyagarajan, S.; Sowinski, P.; van Es, D. S.; 

Shu, J.; Hansen, M. R.; Koning, C. E. Structure and molecular dynamics in renewable 

polyamides from dideoxy–diamino isohexide. Macromolecules 2012, 45, 5653. Impact factor 

= 5.521 

6. Wu, J.; Jasinska-Walc, L.; Dudenko, D.; Rozanski, A.; Hansen, M. R.; van Es, D. S.; Koning, C. 

E. An investigation of polyamides based on isoidide-2,5-dimethyleneamine as a green rigid 

building block with enhanced reactivity. Macromolecules 2012, 45, 9333. Impact factor = 5.521 

7. Wu, J.; Eduard, P.; Thiyagarajan, S.; Jasinska-Walc, L.; Rozanski, A.; Fonseca Guerra, C.; 

Noordover, B. A. J.; van Haveren, J.; van Es, D. S.; Koning, C. E. Semicrystalline polyesters 

based on a novel renewable building block.  Macromolecules 2012, 45, 5069. Impact factor = 

5.521 

8. Wu, J.; Eduard, P.; Jasinska-Walc, L.; Rozanski, A.; Noordover, B. A. J.; van Es, D. S.; Koning, 

C. E. Fully isohexide-based polyesters: synthesis, characterization, and structure–properties 

relations. Macromolecules 2013, 46, 384. Impact factor = 5.521 

9. Gubbels, E.; Jasinska-Walc, L.; Koning, C. E. Synthesis and characterization of renewable 

polyesters based on 2,5-furandicarboxylic acid and 2,3-butanediol. J. Polym. Sci. Part A: 

Polym. Chem. 2013, 51, 890. Impact factor = 3.543 

10. Gubbels, E.; Jasinska-Walc, L.; Noordover, B. A. J.; Koning, C. E. Linear and branched 

polyester resins based on dimethyl-2,5-furandicarboxylate for coating applications. Eur. 

Polym. J. 2013, 49, 3188. Impact factor = 2.562 

11. Gubbels, E.; Drijfhout, J. P.; Posthuma-van Tent, C.; Jasinska-Walc, L.; Noordover, B. A. J.; 

Koning, C.E. Bio-based semi-aromatic polyesters for coating applications. Prog. Org. Coat. 

2014, 77, 277. Impact factor = 1.848 

12. Gubbels, E.; Jasinska-Walc, L.; Merino, D. H.; Goossens, J. G. P.; Koning, C. E. Solid-state 

modification of poly(butylene terephthalate) with a bio-based fatty acid dimer diol 

furnishing copolyesters with unique morphologies. Macromolecules 2013, 46, 3975. Impact 

factor = 5.521 

13. Jasinska-Walc, L.; Hansen, M. R.; Dudenko, D.; Rozanski, A.; Bouyahyi, M.; Wagner, M.; 

Graf, R.; Duchateau, R. Topological behavior mimicking ethylene-hexene copolymers using 

branched lactones and macrolactones. Polym. Chem. 2014, 5, 3306. Impact factor = 5.231 

 

Tytuł cyklu publikacji będących podstawą do przewodu habilitacyjnego. 

Poliestry i poliamidy oparte na surowcach odnawialnych; analiza struktury chemicznej, 

mobilności i konformacji polimerów.  
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4.3. Zgłoszenia patentowe i rozdziały w książkach, praca dydaktyczna, udział w realizacji 

projektów badawczych oraz popularyzacja nauki.  

Zgłoszenia patentowe  

P1.  Jasinska, L.; Koning, C. E.; Arnaud, A.; Houga, C. Adhesive composition containing a water-

soluble or water-dispersible unsaturated polyester and an ethylene-unsaturated monomer, 

and uses thereof. FR 2960546-A1, dla Saint-Gobain Recherche, 2011. 

P2.  Jasinska, L.; Koning, C. E.; Arnaud, A.; Houga, C. Adhesive composition containing a 

carboxylic-acid-terminated unsaturated polyester and uses thereof. FR 2960547-A1, dla 

Saint-Gobain Recherche, 2011. 

P3.  Jasinska-Walc, L.; Bouyahyi, M.; Duchateau, R. dla SABIC Europe B.V., 2013. Materiały 

objęte klauzulą poufności. 

P4.  Jasinska-Walc, L.; Bouyahyi, M.; Duchateau, R. dla SABIC Europe B.V., 2013. Materiały 

objęte klauzulą poufności. 

Rozdziały w opracowaniach zbiorowych  

B1. Noordover, B. A. J.; Jasinska, L.; van der Meulen, I.; Duchateau, R.; Koning, C. E. Novel, 

biomass-based polymers; Synthesis, characterization and application. The ACS Symposium 

Series 2011.  

Praca dydaktyczna, promotorstwo i opieka nad pracami doktorskimi 

W ramach pracy na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej oraz na Wydziale 

Chemicznym Uniwersytetu w Eindhoven prowadziłam wykłady oraz seminaria w zakresie 

chemii i technologii polimerów, metod spektroskopowych analizy polimerów, fachowej 

terminologii angielskiej, przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dodatkowo, pełnię rolę 

promotora pomocniczego jednej pracy doktorskiej w Katedrze Technologii Polimerów 

Politechniki Gdańskiej oraz byłam opiekunem naukowym trzech studentów studium 

doktoranckiego w Eindhoven University of Technology. Jestem również promotorem 

czterech studentów studiów magisterskich Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.   

 Staże naukowe 

• 2008-2009 – staż naukowy w Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Holandia: 

“Polyester resins for abrasives”. Projekt realizowany we współpracy z firmą Saint-Gobain. 

• 2009-2012 – staż naukowy w Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Holandia: 

“Green rigid blocks for engineering plastics with enhanced performance”. Projekt 

finansowany przez Dutch Polymer Institute.  
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• 2012/2013 – wymiana naukowa, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, 

Holandia: “Polymacrolactones, renewable polyesters with polyolefin-like properties”. 

Projekt realizowany we współpracy z firmą Sabic Europe B.V. 

• 2013 – do chwili obecnej – wymiana naukowa z firmą Sabic Europe B.V. w ramach dwóch 

projektów naukowych (projekty objęte klauzulą poufności). 

Granty naukowe 

2012-2013 - laureat projektu HOMING PLUS/2012-5/2 finansowanego przez Fundację na 

rzecz Nauki Polskiej (FNP) „Novel Isohexide-Based Polyamides; Synthesis and 

Characterization”. 

Recenzje artykułów naukowych 

Przygotowałam recenzje artykułów dla czasopism naukowych takich jak Physical Chemistry 

Chemical Physics i Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 

Prezentacje podczas konferencji naukowych 

1.  Gubbels, E.; Jasinska-Walc, L.; Noordover, B. A. J.; Hermida Merino, D.; Spoelstra, A. B.; 
Goossens, J. G. P.; Koning. C. E. Partially bio-based engineering plastics prepared by solid-
state modification. Dutch Polymer Days, 17-18 March 2014, Lunteren,  
The Netherlands. Nagroda za najlepszą prezentację. 

2.  Jasinska-Walc, L.; Wroblewska, A. A.; Zych, A.; Rozanski, A.; Dudenko, D.; Hansen. M. R.; 

Duchateau, R.; Koning C. E. Synthetic Principles Determining Supramolecular Assembly in 

Biobased Polyamides. European Polymer Congress (EPF 2013), 16-21 June 2013, Pisa, Italy. 

3.  Jasinska-Walc, L.; Bouyahyi, M.; Pepels, M. P. F.; Duchateau, R. Polymacrolactone-based 

block copolymers; a novel approach for compatibilizing blends of polyethylene and polar 

polymers. European Polymer Congress (EPF 2013), 16-21 June 2013, Pisa, Italy. 

4.  Gubbels, E.; Jasinska-Walc, L.; Noordover, B. A. J.; Merino, D. H.; Spoelstra, A. B.; Goossens, 

J. G. P.; Koning, C. E. Solid-state modification as a tool for manufacturing partially 

renewable poly(butylene terephthalate)-based materials with unique morphologies and 

thermal behavior. European Polymer Congress (EPF 2013), 16-21 June 2013, Pisa, Italy. 

5.  Koning, C. E.; Wu, J.; Jasinska-Walc, L.; Noordover, B. A. J.; van Es, D. S. Novel Renewable 

Isomannide-based Polyesters and Polyamides. European Polymer Congress (EPF 2013), 16-

21 June 2013, Pisa, Italy. 

6. Jasinska-Walc, L.; Duchateau, R.; Bouyahyi, M.; Fatty acid–based polyesters and 

polycarbonates and amphiphilic block copolymers thereof by catalytic ring-opening 

polymerization. 12
th 

Annual UNESCO/IUPAC CONFERENCE on Macromolecules&Materials, 

24-28 March 2013, Stellenbosch, South Africa. 

7.  Gubbels, E.; Jasinska-Walc, L.; Noordover, B. A. J.; Merino, D. H.; Goossens, J. G. P.; Koning, 

C. E. Partially renewable poly(butylene terephthalate)-based co-polyesters prepared by 
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solid state polycondensation with unique morphologies and properties. 245
th

 ACS National 

Meeting & Exposition, 7-11 April 2013, New Orleans, USA. 

8.  Koning, C. E.; Noordover, B. A. J.; Jasinska-Walc, L.; Wu, J.; Tang, D.; van der Meulen, I.; de 

Geus, M.; Heise, A.; van Es, D. S.; van Haveren, J.; Villani, M.; Rastogi, S. Sustainable 

coatings, plastics and fibers from novel biomass-based polymers. European Polymer 

Congress, 26 June - 1 July 2011, Granada, Spain. 

9.  Jasinska, L.; Villani, M.; Wu, J.; van Es, D. S.; Rastogi, S.; Koning, C. E. Synthesis and 
characterization of novel renewable, diaminoisoidide-based polyamides. 241

st
 ACS National 

Meeting & Exposition, 27-31 March 2011, Anaheim, USA. 

10.  Jasinska, L.; Koning. C. E. Chemical structure and thermal properties of polyesters based on 

renewable resources. 3rd Workshop on Fats and Oils as Renewable Feedstock for the 

Chemical Industry. 14-16 March 2010, Emden, Germany. 

11.  Hosseini Nejad, E.; Jasinska, L.; Duchateau, R.; Koning. C. E. Synthesis of polyesters from 

anhydrides and oxiranes and their diol derivatives. 43
rd

 IUPAC World Polymer Congress 

MACRO2010, 11-16 July 2010, Glasgow, UK.  

12.  Jasinska, L.; Villani, M.; Wu, J.; van Es, D. S.; Koning. C. E. Diaminoisoidide as a monomer for 

the synthesis of polyamides with natural origin. Polycondensation 2010, 5-8 September 

2010, Rolduc Abbey, Kerkrade, The Netherlands.   

Popularyzacja nauki i organizacja wymiany naukowej  

Prowadząc badania we współpracy z Saint Gobain, Dutch Polymer Institute (DPI) oraz Sabic 

Europe B.V. raportowałam postęp prac podczas spotkań naukowych ze sponsorami 

realizowanych projektów organizowanymi w Holandii, Francji, Hiszpanii oraz Królestwie 

Arabii Saudyjskiej. Obecnie jestem koordynatorem i prowadzącą staże naukowe studentów 

w firmie Sabic Europe B.V. w Geleen w Holandii. Dotychczas w stażach wzięło udział 

czterech studentów studiów magisterskich, dla których jestem promotorem prac 

magisterskich, oraz studentka Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemicznym 

Politechniki Gdańskiej. Uczestniczę w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez DPI, 

które wytyczają nowe kierunki badań w chemii i technologii polimerów dla wielu ośrodków 

naukowych Europy. 

  

4.4 Podsumowanie dorobku naukowego 

Źródło informacji: WEB OF SCIENCE (stan z dnia 10.04.2014) 

• Ilość publikacji – 13 

• Sumaryczny Impact Factor –  58,917 

• Liczba cytowań – 64 

• Liczba cytowań z wyłączeniem autocytowań – 44 

• Indeks Hirsha – 5 
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5. OMÓWIENIE PRAC STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ WNIOSKU HABILITACYJNEGO 

Wprowadzenie 

zrastająca liczba i rodzaj 

zastosowań materiałów 

polimerowych generuje nowe 

trendy w selekcji stosowanych do 

ich syntezy surowców. Biorąc pod 

uwagę względy ekologiczne oraz 

możliwość otrzymania produktów 

o unikalnych właściwościach, użycie surowców odnawialnych jest atrakcyjną alternatywą dla 

monomerów pochodzenia petrochemicznego. Ponadto, bazując na dogłębnym zrozumieniu 

zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami polimerów możliwe jest uzyskanie 

produktów posiadających np. właściwości termiczne bądź mechaniczne porównywalne z ich 

odpowiednikami o pochodzeniu petrochemicznym. Szczególnie interesującą grupą związków 

wydają się być pochodne izoheksydowe takie jak 1,4;3,6-dianhydro-D-glucitol (izosorbid), 1,4:3,6-

dianhydro-D-mannitol (izomannid) oraz 1,4;3,6-dianhydro-L-iditol (izoidid) (Rys. 1) otrzymywane z 

D-sorbitolu ze skrobi lub glukozy.R1 Potencjał odpowiednich pochodnych izoheksydowych wynika z 

ich unikalnej struktury chemicznej, stosunkowo wysokiej stabilności fragmentu cyklicznego 

cząsteczek, chiralności oraz ich zróżnicowanej reaktywności, wynikającej z możliwości 

generowania wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych przez grupy funkcyjne o konfiguracji 

endo. Na szczególną uwagę zasługuje izosorbid, mający endo-exo konfigurację grup 

hydroksylowych, który został wyko-

rzystany w syntezie wielu amorfi-

cznych polimerów o specyficznych 

właściwościach optycznych i termicz-

nych tj. temperaturze zeszklenia dla 

poliwęglanów osiągającej 148 °C.  

Koncepcja syntezy nasyconych 

poliestrów, opartych na izoheksy-

tolach, była tematem badań lat 1990-

tych zespołów naukowych pod 

kierownictwem prof. Koning,R2 prof. 

KricheldorfR3 oraz prof. Okada.R4 

Interesujące dyskusje nad możliwo-

ściami wykorzystania pochodnych 

izoheksydowych stały się inspiracją 

dla kolejnych grup badawczych 

prezentujących metody syntezy 

poliwęglanów, poliuretanów bądź 

poliamidów o atrakcyjnych właściwo-
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1,4:3,6-dianhydro-D-mannitolu oraz 1,4;3,6-dianhydro-L-iditolu. 
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ściach termicznych i optycznych.R5 W 2008 pochodne izoheksydowe i ich wykorzystanie w syntezie 

poliestrów stały się także moim obszarem badawczym. Rozpoczynając pierwszy staż podoktorski w 

grupie prof. Cor Koning w Eindhoven University of Technology w Eindhoven w Holandii 

współpracowałam z firmą Saint-Gobain z siedzibą w Paryżu. Roczny projekt naukowy miał na celu 

syntezę powłok polimerowych, częściowo opartych na monomerach z surowców odnawialnych. 

Interesujące badania nad potencjałem izosorbidu zainspirowały mnie do opracowania metod 

syntezy usieciowanych poliestrów zawierających w łańcuchu głównym ugrupowania 

izoheksydowe. Szczegółowa analiza polimerów była możliwa dzięki kombinacji zaawansowanych 

metod spektroskopowych i dostarczyła istotnych informacji dotyczących ich struktury oraz 

właściwości termicznych. Udane eksperymenty zaowocowały dwoma zgłoszeniami 

patentowymiP1,P2 (patrz p. 4.3) oraz dwiema publikacjami naukowymi.1,2 

W roku 2009 rozpoczęłam kolejny projekt badawczy zmierzający do opracowania serii 

poliamidów oraz poliestrów syntetyzowanych z nowych diamin, dioli bądź kwasów 

dikarboksylowych zawierających w swojej strukturze fragmenty izoheksydowe (Rys. 2). Badania 

naukowe, finansowane przez Dutch Polymer Institute (DPI), realizowałam w grupie naukowej  

prof. Cor Koning w Eindhoven University of Technology. Do momentu rozpoczęcia projektu 

badawczego znane były wyłącznie trzy prace naukowe dotyczące poliamidów opartych na 

pochodnych izoheksydowych. ThiemR6 i BartolussiR7 zaprezentowali technikę polimeryzacji na 

granicy faz oraz polimeryzację w obecności promieniowania UV. Opisane przez badaczy metody 

nie posiadają jednak większego zastosowania w skali przemysłowej stąd też, celowym było 

uzyskanie produktów o stosunkowo wysokim ciężarze cząsteczkowym techniką polimeryzacji w 

masie. Pierwszy etap prac obejmował przygotowanie poliamidów w pełni opartych na 

monomerach ze źródeł odnawialnych i zawierających w łańcuchu głównym 2,5-diamino-2,5-

dideoxy-1,4;3,6-dianhydroiditol (diamonoizoidid, struktura I, Rys. 2), 2,5-diamino-2,5-dideoxy-

1,4;3,6-dianhydrosorbitol (diaminoizosorbid, struktura II, Rys. 2), 2,5-(bis(metyl-1-amino)-2,5-

dideoxy-1,4;3,6-dianhydro-iditol (struktura III, Rys. 2) oraz izosorbido(bis(propan-1-aminę)) 

(struktura IV, Rys. 2). Zsyntetyzowane poliamidy analizowałam pod kątem ich struktury 

chemicznej, konformacji fragmentów łańcuchów makrocząsteczek, właściwości termicznych oraz 

struktury krystalicznej. Aby zrealizować proponowaną przeze mnie strategię badań podjęłam 

owocną współpracę z ekspertami w dziedzinie modelowania molekularnego i NMR ciała stałego w 

Max Planck Institute w Mainz w Niemczech oraz analizy struktury krystalicznej polimerów w 

Eindhoven University of Technology a następnie Centrum Badań Molekularnych i 

Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.  

Kolejne etapy prac, obejmujące syntezę poliestrów opartych na bicyklicznych diolach oraz 

kwasach dikarboksylowych oraz ich pochodnych (struktura V, VI, Rys. 2), wykonane zostały wraz ze 

studentką studium doktoranckiego w Eindhoven University of Technology, której byłam 

opiekunem naukowym. Wyniki zrealizowanych prac, dotyczące poliamidów i poliestrów 

zbudowanych z pochodnych izoheksydowych i przedstawionych na Rys. 2, zostały 

udokumentowane sześcioma publikacjami naukowymi.3-8   

Po zakończeniu dwóch staży naukowych w Eindhoven University of Technology w 2012 r. 

zostałam laureatem projektu HOMING PLUS/2012-5/2, finansowanego przez Fundację na rzecz 
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Nauki Polskiej. Badania naukowe prowadzone były w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału 

Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Nadrzędnym celem projektu była synteza 

izosorbido(bis(propan-1-aminy)) (struktura IV, Rys. 2) i weryfikacja jej reaktywności w procesie 

otrzymywania poliamidów. Wyniki, uzyskane w ramach projektu HOMING PLUS/2012-5/2, zostały 

zaprezentowane podczas konferencji naukowej (Congress of the European Polymer Federation 

(EPF-2013)) i są tematem przygotowywanej przeze mnie publikacji naukowej.  

Moja działalność naukowa, dotycząca polimerów opartych na monomerach pochodzących z 

surowców odnawialnych, obejmuje również zagadnienia związane z poliestrami syntetyzowanymi 

z udziałem kwasu 2,5-furan-dikarboksylowego oraz modyfikacji poli(tereftalanu butylenu) za 

pomocą pochodnych kwasów tłuszczowych. Badania w tym zakresie realizowałam jako opiekun 

naukowy studenta studium doktoranckiego w Eindhoven University of Technology. Rezultatem 

prac są cztery publikacje naukowe.9-12  

Kontynuując moje zainteresowania związane z materiałami proekologicznymi rozszerzyłam 

zakres prowadzonych badań w kierunku polimerów opartych na monomerach będących 

pochodnymi kwasów tłuszczowych. W 2013 roku rozpoczęłam projekt badawczy w grupie dr Rob 

Duchateau w Eindhoven University of Technology finansowany przez firmę Sabic Europe B.V.  

Celem prac była synteza poliestrów 

opartych na laktonach bądź makro-

laktonach metodą katalityczną z 

otwarciem pierścienia (Rys. 3). Użyte 

monomery mogą być otrzymywane z 

powszechnie dostępnych kwasów 

tłuszczowych a ich lipofilowy charakter 

pozwala syntetyzować poliestry o 

strukturze chemicznej i właściwościach 

zbliżonych do poliolefin. Projekt 

obejmował również analizę mobilności makrocząsteczek, zmian konformacyjnych oraz struktury 

krystalicznej polimerów. Dotychczasowym rezultatem prowadzonych w tym zakresie badań są dwa 

zgłoszenia patentowe (patrz p.4.3)P3,P4 oraz publikacja naukowa w Polymer Chemistry.13 Kolejne 

publikacje w tej tematyce są na etapie przygotowania. 

  

Moje badania naukowe, stanowiące podstawę do przewodu habilitacyjnego, prezentują 

potencjał monomerów pochodzących ze źródeł odnawialnych w chemii polimerów. Prace 

posiadają charakter poznawczy i użytkowy przy równoczesnym uwzględnieniu aspektów 

ekologicznych. Badania demonstrują, że zastosowanie właściwych technik syntezy polimerów o 

odpowiednim ciężarze cząsteczkowym a opartych na surowcach odnawialnych jest atrakcyjne dla 

przemysłu, przy czym prowadzi do znacznego ograniczenia zużycia monomerów pochodzenia 

petrochemicznego. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących struktury chemicznej i 

organizacji makrocząsteczek, opartych na monomerach ze źródeł odnawialnych, zastosowanie 

kombinacji metod analizy instrumentalnej takich jak FT-IR, MALDI-ToF-MS, NMR (w tym NMR ciała 

stałego) oraz WAXD jest w pełni uzasadnione.  

Rys. 3. Schemat syntezy kopoliestrów z pentadekalaktonu,  

ε-kaprolaktonu, ε-dekalatonu oraz  β-butyrolaktonu. 
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Izosorbid w syntezie nienasyconych poliestrów i usieciowanych kompozycji polimerowych 

 pierwszych pracach, dotyczących syntezy nienasyconych poliestrów opartych na 

monomerach uzyskiwanych z surowców odnawialnych, obok bezwodnika maleinowego 

oraz kwasu 1,4-butanodiowego (kwas bursztynowy) wykorzystałam izosorbid.1 Ze względu na 

swoją strukturę izosorbid jest powszechnie uznany za komonomer zwiększający temperaturę 

zeszklenia (Tg) materiałów polimerowych.R2 Nowością w pracy była synteza poliestrów 

nienasyconych opartych na izosorbidzie, które poddane reakcji sieciowania zostały wykorzystane 

do wytwarzania powłok polimerowych.     

Stosując metodę polikondensacji w masie zsyntetyzowałam serię poliestrów o ciężarze 

cząsteczkowym w zakresie 1000-2000 g/mol i zawierających ugrupowania hydroksylowe na 

końcach łańcucha. Otrzymane poliestry zostały wykorzystane w reakcji sieciowania przy użyciu 

metakrylanu 2-hydroksyetylu, kwasu akrylowego, 1-etenyl-2-pirolidonu lub 2-metakrylamidu. W 

toku badań przeprowadziłam szereg eksperymentów pozwalających na optymalizację czasu i 

temperatury reakcji a także proporcji reagentów. Zauważyłam również, że prowadzenie reakcji w 

zakresie od 190 °C do 230 °C pozwala na otrzymanie produktów o zakładanym ciężarze 

cząsteczkowym, przy czym użycie nieznacznego nadmiaru izosorbidu w stosunku do ilości kwasu i 

bezwodnika kwasowego skutkuje uzyskaniem materiałów zakończonych głównie ugrupowaniami 

hydroksylowymi. Informacje dotyczące topologii makrocząsteczek otrzymałam dzięki 

wykorzystaniu metody MALDI-ToF-MS (Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization Time-of-Flight 

Mass Spectrometry). Technika ta pozwoliła na jednoznaczne określenie typu grup końcowych 

polimerów, potwierdzenie braku obecności makrocząsteczek cyklicznych a także detekcję 

fragmentów rozgałęzionych powstających w wyniku addycji Michaela izosorbidu lub wody do 

wiązań podwójnych poliestrów. Ponadto, jak wynika z analizy ilościowej wiązań podwójnych w 

polimerach, średnio około 20% wiązań nienasyconych uczestniczyło w reakcji addycji Michaela. 

Doświadczenie, uzyskane podczas badań nad użyciem izosorbidu w syntezie nienasyconych 

poliestrów, wykorzystałam w studiach nad kopoliestrami rozpuszczalnymi w wodzie.2,P1 Polimery 

te zsyntetyzowałam na drodze polikondensacji bezwodnika maleinowego, izosorbidu i poli(tlenku 

etylenu). Następnie użyłam je w reakcjach sieciowania 

z metakrylanem 2-hydroksyetylu stosując wodę jako 

rozpuszczalnik. W świetle działań proekologicznych 

wyeliminowanie rozpuszczalników organicznych, jako 

medium reakcji sieciowania, jest pożądanym 

rozwiązaniem w technologii wytwarzania powłok 

polimerowych. Kontynuując prace nad poliestrami 

opartymi na izoheksytolach i tworzącymi stabilne 

dyspersje w wodzie odnotowałam, że reakcja kwasu 

cytrynowego z nienasyconymi hydroksy-funkcjo-

nalnymi poliestrami prowadzi do otrzymania 

produktów zdolnych do tworzenia dyspersji w 

rozcieńczonym roztworze amoniaku. Wyniki 

prowadzonych badań zostały opublikowane w postaci 

W

Rys. 4. Widmo COSY poliestru syntety- 

zowanego z izosorbidu, bezwodnika  

maleinowego i kwasu 1,4-butanodiowego.  
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zgłoszenia patentowego.P2 Jednoznaczne określenie struktury chemicznej poliestrów, 

syntetyzowanych z udziałem izosorbidu wykonałam w oparciu o analizę dwuwymiarowych widm 

NMR (Rys. 4). Kombinacja widm COSY (Correlation Spectra), HMBC (Heteronuclear Multiple-Bond 

Correlation Spectra) oraz HSQC (Heteronuclear Single Quantum Correlation Spectra) pozwoliła na 

ustalenie sekwencji komonomerόw oraz wykluczyła zmiany konfiguracji izosorbidu. Moje obszerne 

badania w tym zakresie, wsparte analizą MALDI-ToF-MS, odpowiedziały na wiele wątpliwości 

nasuwających się w przypadku interpretacji skomplikowanych jednowymiarowych widm 1H NMR i 

powszechnie stosowanych przez innych autorόw.R2-R5 

  

Rola diamin zawierających ugrupowania izoheksydowe w syntezie poliamidów; analiza struktury 

krystalicznej, mobilności oraz konformacji fragmentów makrocząsteczek 

yniki prac dotyczących izosorbidu zachęciły mnie 

do poszukiwania nowych pochodnych 

izoheksydowych, a następnie wykorzystania ich w 

syntezie poliamidów. Innowacyjność prac polegała na 

otrzymaniu monomerów posiadających charaktery-

styczną strukturę izoheksydową i wykorzystanie ich w 

syntezie polimerów o stosunkowo wysokiej 

temperaturze zeszklenia. Wiedząc, że pochodne 

izoheksydowe wykazują ograniczoną reaktywność grup 

funkcyjnych o konfiguracji endo, zsyntetyzowałam 

diaminoizoidid (DAII) (struktura I, Rys. 2), w którym 

egzo-egzo zorientowane grupy aminowe nie uczestniczą 

w tworzeniu wewnątrzcząsteczkowych wiązań 

wodorowych.R8 Zaletą wykorzystania tego monomeru w 

polimeryzacji jest zdolność tworzenia materiałów 

semikrystalicznych. W publikacjach3,4 udowodniłam, że 

otrzymana diamina jest cennym monomerem w reakcjach otrzymywania semikrystalicznych 

polimerów o wysokiej temperaturze zeszklenia, czego szerszą dyskusję podejmę w dalszej części 

autoreferatu. Selektywną i wydajną syntezę diaminoizoididu I przeprowadziłam w reakcji 

wieloetapowej.3,R9 Istotną częścią prowadzonego projektu były obliczenia ab initio
 pozwalające na 

analizę konformacji fragmentu izoheksydowego diaminoizoididu. Obliczenia zostały 

przeprowadzone przez dr Dmytro Dudenko z Max Planck Institute w Mainz w Niemczech i 

pozwoliły na prawdziwe zrozumienie wpływu struktury bicyklicznej diaminy na konformację 

makrocząsteczek, strukturę krystaliczną i właściwości termiczne poliamidów. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy ustalono, że fragment izoheksydowy przyjmuje konformację zbliżoną do 

konformacji łódkowej, w której fragmenty CH2 leżą poza płaszczyzną symetrii cząsteczki.  Ponadto, 

otrzymano wykresy energii potencjalnej dla ścieżki zmiany konformacji fragmentów pierścienia 

izoheksydowego DAII oraz obliczono przesunięcia chemiczne sygnałów 13C NMR dla trzech 

najbardziej stabilnych konformerόw, których wartość energii potencjalnej osiągają minima.  

W

Rys. 5. (a) Widok z boku i z góry trzech 

najbardziej stabilnych konformerόw I.  

(b) Widmo 
13

C NMR wygenerowane na 

podstawie obliczeń ab initio dla stabilnych 

konformerόw I. 
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Na podstawie obliczeń wygenerowano 

teoretyczne widma spektroskopowe 

fragmentu izoheksydowego diaminoizo-

ididu (Rys. 5). 

Podstawowym problemem w procesie 

wysokotemperaturowej polikondensacji 

wielu monomerów, posiadających źródło 

w surowcach odnawialnych, jest ich 

ograniczona stabilność termiczna. Badania 

termograwimetryczne soli opartych na 

DAII wykazały, iż ulegają one rozkładowi 

powyżej 260 °C, stąd też kluczowe było zastosowanie odpowiednio łagodnych warunków 

polimeryzacji. Pierwszy etap polikondensacji soli zsyntetyzowanych z diaminoizoididu lub 1,4-

diaminobutanu oraz kwasu sebacynowego prowadziłam w 190 °C, po czym reakcję 

kontynuowałam poniżej temperatury topnienia prepolimerów (solid state polymerization). 

Ponieważ synteza homopoliamidόw opartych wyłącznie na DAII i kwasie sebacynowym prowadzi 

do produktów o temperaturze topnienia około 150 °C konieczne było zastosowanie techniki 

polimeryzacji międzyfazowej. Strukturę chemiczną poliamidów ustaliłam w oparciu o analizę widm 

2D NMR (COSY i HMBC) potwierdzając uczestnictwo bicyklicznej diaminy w tworzeniu fragmentów 

łańcucha poliamidowego oraz wykluczając epimeryzację DAII. Właściwości termiczne poliamidów 

zawierających fragmenty DAII porównałam z ich z analogami liniowymi, syntetyzowanymi z 1,4-

diaminobutanu i kwasu sebacynowego. Pełne zrozumienie problemu osiągnęłam przez 

interpretację danych DSC w świetle badań FT-IR oraz WAXD (wide-angle X-ray diffraction).4 W 

oparciu o analizę widm FT-IR stwierdziłam, że w poliamidach syntetyzowanych z udziałem I część 

ugrupowań karbonylowych nie uczestniczy w tworzeniu wiązań wodorowych. Wynika stąd jasno, 

że obecność fragmentu izoheksydowego w makrocząsteczkach w pewnym stopniu zakłόca 

strukturę krystaliczną polimerόw, co z kolei uzasadnia niską temperaturę topnienia poliamidόw 

syntetyzowanych z kwasu sebacynowego i I. Bezsprzecznym potwierdzeniem postulowanego 

uzasadnienia była analiza WAXD, demonstrująca semikrystaliczny charakter polimerόw oraz 

zmiany struktury krystalicznej  zachodzące wraz ze wzrostem udziału I w kopolimerach (Rys. 6). 

Stwierdziłam, że polimery zawierające mniej niż 40 %mol DAII posiadają strukturę krystaliczną 

zbliżoną do liniowego poliamidu 4.10. Ponadto, zarejestrowane profile WAXD dla kopolimerόw o 

zawartości diaminoizoididu powyżej 40 %mol udokumentowały tworzenie struktur 

pseudoheksagonalnych, wynikające ze zmian konformacji makrocząsteczek. Należy dodać, że 

powstawanie struktur pseudoheksagonalnych w poliamidach o niewielkiej zawartości bicyklicznej 

diaminy oraz w liniowym poliamidzie 4.10 (Brill transition) zaobserwować można było wyłącznie 

powyżej temperatury 190 °C (Rys. 6).  

Poprzez analizę widm FT-IR, zarejestrowanych w zakresie temperatur 30-250 °C, 

zaproponowałam konformację i uporządkowanie fragmetόw łańcuchόw polimerowych a także 

potwierdziłam obecność I w fazie krystalicznej poliamidόw. Zauważyłam, że obecność bicyklicznej 

diaminy w makrocząsteczkach powoduje zmiany konformacyjne poliamidόw z trans w formę 

Rys. 6. Zmiany struktury krystalicznej poliamidów zachodzące 

pod wpływem temperatury lub zwiększonej zawartości I w 

łańcuchu polimerowym.   
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gauche, przy czym wraz ze wzrastającym udziałem DAII w poliamidach widoczne było zwiększenie 

ilości tworzących się konformerόw gauche. Zmiany te widoczne były także pod wpływem 

wzrastającej temperatury i redukcji ilości wiązań wodorowych w kopoliamidach, co istotnie 

wpływa na ich fazę krystaliczną. Całkowity zanik sygnałόw FT-IR, odpowiadających drganiom 

nożycowym grup CH2 w konformacji trans kopoliamidόw,R10 odnotowałam w temperaturze 

powstawania fazy pseudoheksagonalnej, jak również potwierdzono poprzez analizę WAXD. 

Dystrybucję I pomiędzy fazą krystaliczną i amorficzną w syntetyzowanych poliamidach oraz 

dynamikę molekularną i zmiany konformacyjne makrocząsteczek badane były techniką NMR ciała 

stałego.R11 Eksperymenty 13C{1H} CP/MAS NMR (cross-polarization/magic-angle spinning NMR) 

prowadzone były w zakresie od 30 oC do temperatury bliskiej punktowi topnienia polimerów. 

Poprzez analizę poliamidów liniowych, syntetyzowanych z 1,4-diaminobutanu oraz kwasu 

sebacynowego i będących w tej pracy materiałem referencyjnym, potwierdziłam wyraźne zmiany 

konformacyjne makrocząsteczek trans-gauche zachodzące pod wpływem temperatury. Widma 

NMR ciała stałego zarejestrowane w podwyższonej temperaturze obrazują wzmożoną ruchliwość 

fragmentów metylenowych pochodzących od diaminy i 

usytuowanych w pobliżu ugrupowań amidowych a 

następnie ich propagację w wewnętrznych fragmentach 

makrocząsteczki. Wyraźną mobilność fragmentów 

alkilowych kwasu sebacynowego, przejawiającą się 

zmniejszeniem intensywności sygnałów karbonylowych i 

pojawieniem się nowych sygnałów NMR pochodzących od 

konformerόw gauche fragmentu alkilowego, odnotowano 

dopiero powyżej 190 °C.  

Eksperymenty 13C{1H} CP/MAS NMR wykorzystałam 

także w badaniach poliamidów syntetyzowanych z 

udziałem kwasu sebacynowego i I (Rys. 7). Analizując 

zmiany położenia oraz intensywności sygnałów NMR 

fragmentu izoheksydowego i porównując je z sygnałami 

pochodzącymi od fragmentów liniowych makrocząsteczek 

ustaliłam, że obecność bicyklicznych monomerów w 

łańcuchach polimerowych i ich zdolność przyjmowania 

różnych konformacji istotnie wpływa na strukturę 

krystaliczną poliamidów. W temperaturze zbliżonej do 

punktu topnienia analizowanych materiałów można 

zaobserwować zmniejszenie intensywności sygnałów 

pochodzących od fragmentów makrocząsteczek z fazy 

krystalicznej a następnie ich zanik. Wskazuje to na 

semikrystaliczny charakter badanych polimerów. Ponadto, 

badania NMR potwierdziły przypuszczenia, iż reorganizacja 

fragmentów makrocząsteczek w podwyższonej tempera-

turze propagowana jest przez fragmenty DAII. Zmiany te są 

Rys. 7. Analiza NMR ciała stałego 

poliamidów syntetyzowanych z I  

i kwasu sebacynowego a) ilustruje 

eksperymenty 
13

C{
1
H} CP/MAS NMR, b) 

przedstawia widmo 2D 
13

C{
1
H} FSLG-

HETCOR, c) przedstawia widmo 2D 
1
H−

1
H DQ-SQ.   
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szczególnie wyraźne powyżej 120 oC. Uczestnictwo I w 

tworzeniu wiązań wodorowych zostało potwierdzone 

przez dwuwymiarowe widma NMR 13C{1H} FSLG-

HETCOR (frequency-switched Lee−Goldburg hetero-

nuclear correlation) i 2D 1H−1H DQ-SQ (double-quantum 

single-quantum correlation) (Rys. 7b, 7c). Wynika z nich 

jasno, że DAII znajduje się zarówno w fazie krystalicznej 

jak również w fazie amorficznej poliamidów. 

Kolejnym zagadnieniem, poruszanym przeze mnie 

podczas prac w obszarze polimerów pochodzących z 

surowców odnawialnych, były poliamidy syntety-

zowane z 2,5-diamino-2,5-dideoxy-1,4;3,6-dianhydro-

sorbitolu (diaminoizosorbid, II, Rys. 2).5 Pochodną o 

konfiguracji grup aminowych exo-endo zsyntetyzo-

wałam w procesie trzyetapowym.5,R12 Podobnie jak w 

pracach dotyczących analizy konformacji I również w przypadku analizy struktury II zastosowane 

zostały obliczenia ab initio. Ustalono, że diaminoizosorbid przyjmuje formę 3 konformerόw 

występujących w populacji 62%, 35% oraz 3% (Rys. 8). Obliczono także, iż przesunięcia chemiczne 

sygnałów pochodzących od fragmentów izoheksydowych odpowiednich konformerόw na widmie 
13CNMR mieszczą się w zakresie 55-90 ppm i są zgodne z sygnałami zarejestrowanymi 

eksperymentalnie. 

Analizę wyników FT-IR poliamidów przeprowadziłam w świetle wcześniejszych eksperymentów 

otrzymanych dla produktów zawierających diamonoizoidid. Stwierdziłam, że zmiany 

konformacyjne makrocząsteczek są indukowane w większym stopniu przez I w porównaniu z jego 

analogiem II. Pozwala to wnioskować, że zdolność kokrystalizacji diaminoizosorbidu z 

komonomerami liniowymi jest ograniczona i monomer ten jest umiejscowiony w większym 

stopniu w fazie amorficznej próbek. Tezę tę potwierdziłam 

poprzez analizę DSC materiałów wykazującą wyższą 

temperaturę topnienia polimerów z DAIS w porównaniu z 

próbkami opartymi na DAII o podobnym udziale 

komponentu bicyklicznego. Postulat ten został 

uwzględniony w analizie struktury krystalicznej 

poliamidów metodą WAXD. Ponadto, analiza NMR ciała 

stałego kopoliamidόw syntetyzowanych z II potwierdziła, 

że pochodna izoheksydowa (podobnie do I) jest 

rozmieszczona zarówno w fazie krystalicznej jak i 

amorficznej polimerów. Kluczową rolę w analizie odegrały 

dwuwymiarowe widma NMR 13C{1H} FSLG-HETCOR i 2D 
1H−1H DQ-SQ. Dokumentują one dwa typy sygnałów 

odpowiadające ugrupowaniom amidowym uczestniczą-

cym w tworzeniu wiązań wodorowych i będących w fazie 

Rys. 8. (a) Widok z boku i z góry trzech 

najbardziej stabilnych konformerόw II.  

(b) Widmo 
13

C NMR wygenerowane na 

podstawie obliczeń ab initio dla fragmentu 

izoheksydowego konformerόw II. 

Rys. 9. (a) Widok z boku i z góry trzech 

stabilnych konformerόw III, II, I oraz (b) 

położenie sygnałów 
13

C NMR ich 

fragmentów izoheksydowych.  
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krystalicznej (8,3 ppm) oraz nie tworzących tego typu wiązań (6,0 ppm) a tym samym 

umieszczonych w fazie amorficznej. Dodatkowo, uwzględniając wyniki obliczeń ab initio 

zauważyłam, iż znaczna szerokość sygnałów 13C NMR, zarejestrowanych w przedziale 55-90 ppm, 

wynika przede wszystkim ze zróżnicowanej konformacji, jaką przyjmuje II w temperaturze 

pokojowej. 

Technika NMR ciała stałego została również zastosowana w analizie kopoliamidόw 

syntetyzowanych z kwasu sebacynowego (SA) lub kwasu undekan-1,11-dikarboksylowego (BrA), 

1,6-heksametylenodiaminy (1,6-HDA) oraz 2,5-(bis(metyl-1-amino)-2,5-dideoxy-1,4;3,6-

dianhydroiditolu (IIDMA, struktura III, Rys. 2).6 Interesującym zagadnieniem było zbadanie wpływu 

IIDMA na efektywność tworzenia wiązań wodorowych i reorganizację makrocząsteczek w 

porównaniu do DAIS oraz DAII. Obliczono przesunięcia chemiczne 13C NMR fragmentu IIDMA oraz 

porównano je z wynikami uzyskanymi dla diamin drugorzędowych I i II (Rys. 9). W pracy6 

pokazałam istotny wpływ konfiguracji oraz położenia grup aminowych na strukturę chemiczną, 

mikrostrukturę a następnie właściwości termiczne odpowiednich poliamidów. Biorąc pod uwagę 

analizę kwantowo-chemiczną, potwierdzającą istnienie wyłącznie jednego stabilnego konformeru 

IIDMA, można było przypuszczać, że w syntetyzowanych polimerach ugrupowania amidowe 

oddzielone od fragmentów izoheksydowych będą łatwiej uczestniczyły w tworzeniu 

międzycząsteczkowych wiązań wodorowych. Obecność intensywnych sygnałów korelacyjnych NH 

w widmach dwuwymiarowych w zakresie ∼8,3 ppm potwierdziła tworzenie wiązań wodorowych w 

większym stopniu w porównaniu do I oraz II a także poprawę organizacji fragmentów liniowych 

makrocząsteczek usytuowanych w pobliżu monomeru bicyklicznego. Ponadto, ze względu na mniej 

regularną strukturę poliamidów zawierających III, w porównaniu z ich analogami liniowymi, 

odnotowałam wyraźne zmiany konformacji trans-gauche we fragmentach opartych na SA/BrA i 

1,6-HDA kopolimerów. Udokumentowałam również obecność III zarówno w fazie krystalicznej jak i 

amorficznej analizowanych materiałów. Zjawisko kokrystalizacji III z komonomerami liniowymi 

zostało potwierdzone w oparciu o pomiary szerokokątowego rozpraszania promieniowania 

rentgenowskiego (WAXD). Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że zmiana stosunku 

molowego III do 1,6-HDA znacznie wpływa na strukturę krystaliczna polimerów. Przesunięcie 

sygnałów pochodzących od płaszczyzn krystalograficznych 001 oraz 002 w stronę niższych wartości 

świadczy o zwiększeniu odległości międzypłaszczyznowych a więc o obecności bicyklicznego 

monomeru w komórce elementarnej. Po raz kolejny dane eksperymentalne potwierdziły, że 

wprowadzenie pochodnych izoheksydowych do struktury polimerów w ilości powyżej 50 %mol 

prowadzi do transformacji struktury trójskośnej w pseudoheksagonalną. Zmiany struktury 

krystalicznej polimerów monitorowane były również z wykorzystaniem DSC. Wraz ze wzrostem 

zawartości III w kopolimerach, podobnie jak w przypadku I i II, temperatura topnienia i krystalizacji 

oraz entalpia przemian badanych materiałów uległa zmniejszeniu. Wiedząc, że zsyntetyzowane 

kopoliamidy są stabilnie termicznie (T5% > 320 °C), podczas gdy ich temperatura topnienia mieści 

się w zakresie 150-220 °C, mogą one być przetwarzane z wykorzystaniem standardowych 

procesów technologicznych.    

W dotychczas prowadzonych badaniach III, jako pochodna pierwszorzędowa, wykazała 

stosunkowo wysoką reaktywność w procesie polimeryzacji. Zatem celowym wydawało się 
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kontynuowanie badań jednak tym razem z wykorzystaniem pochodnej posiadającej ugrupowania 

alkoksylowe pomiędzy pierścieniem izoheksydowym i grupami aminowymi (struktura IV, Rys. 2). 

Wykorzystanie metody DFT pozwoliło na ustalenie pięciu różnych konformacji, które może 

przyjmować fragment izoheksydowy zsyntetyzowanej diaminy. Na podstawie obliczeń przesunięć 

chemicznych sygnałów 13C NMR dla uzyskanych konformerόw stwierdzono, że każdy z nich ma 

różne położenie sygnałów atomów węgla 13C na widmie NMR. Sygnały te znajdują się w zakresie 

65 ppm, 70 ppm, 85 ppm. Eksperymenty natomiast skupione były na opracowaniu warunków 

polimeryzacji pozwalającej na syntezę kopoliamidόw o ciężarze cząsteczkowym w zakresie 14-18 

kg/mol. Ze względu na ograniczoną stabilność termiczną diaminy, podobnie do wcześniejszych 

prac, zastosowano niskotemperaturową prepolimeryzację soli opartych na IV a następnie 

polimeryzację w fazie stałej w temperaturze około 10-15 °C poniżej temperatury topnienia 

prepolimerόw.  Analiza NMR potwierdziła zakładaną budowę chemiczną otrzymanych poliamidów 

i nie wykazała powstania jakichkolwiek zmian strukturalnych cyklicznej diaminy. Kolejne etapy prac 

poświęcone były głównie analizie mobilności oraz konformacji fragmentów makrocząsteczek 

syntetyzowanych z udziałem IV a także struktury krystalicznej związków. Zmiany konformacyjne 

makrocząsteczek badano technikami: solid-state Magic-Angle Spinning (MAS) NMR oraz refocused 
13

C{
1
H} Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer (INEPT). Eksperymenty wykonane dla 

kopolimerów opartych na IV wykazały, że w temperaturze zbliżonej do punktu topnienia 

analizowanych materiałów widoczna jest znaczna mobilność fragmentów izoheksydowych. 

Dodatkowo, interpretacja widm INEPT wykazała większą mobilność i zdolność zmiany konformacji 

polimerów opartych na IV w porównaniu z produktami polimeryzacji z udziałem I, II lub III. 

 

Poliestry syntetyzowane z udziałem pochodnych izoheksydowych 

ównolegle z badaniami nad zastosowaniem pochodnych 

izoheksydowych w syntezie poliamidów prowadziliśmy 

prace, których celem było otrzymanie poliestrów z wcześniej 

zsyntetyzowanego kwasu (3S, 6S)-heksahydrofuro[3,2-

b]furan-3,6-dikarboksylowgo (IIDCA, struktura V, Rys. 2) bądź 

jego estru dimetylowego.7 Nowością prac była synteza 

bicyklicznego kwasu dikarboksylowego lub jego estru 

dimetylowego oraz wykorzystanie go w procesie wytwarzania 

poliestrów metodą polimeryzacji w masie. Kwas 

dikarboksylowy o czystości 99% otrzymany został w procesie 

czteroetapowym z wydajnością 84%. Reakcje polimeryzacji 

katalizowane były z wykorzystaniem kompleksów Ti, Bi, Sn 

oraz 1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dek-5-enu (TBD). Pozwoliły one 

otrzymać poliestry (Rys. 10) o ciężarze cząsteczkowym (Mn) 

powyżej 10000 g/mol i polidyspersyjności w zakresie 1,7-2,4. Co istotne, porównanie 

zsyntetyzowanych polimerów z ich odpowiednikami opartymi na kwasie adypinowym 

udokumentowało, iż IIDCA podwyższa temperaturę zeszklenia polimerów o około 50-70 °C. 

Strukturę chemiczną polimerów oraz zachowanie konfiguracji egzo-egzo przez pochodną 

R 

  
Rys. 10. Struktura chemiczna  

poliestrów syntetyzowanych z IIDCA. 
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izoheksydową potwierdzono w oparciu o analizę widm 2D NMR COSY oraz widma 

jednowymiarowe 13C NMR. Analiza topologii zsyntetyzowanych poliestrów z wykorzystaniem 

techniki MALDI-ToF-MS potwierdziła obecność makrocząsteczek liniowych zawierających 

ugrupowania hydroksylowe lub metoksylowe na końcach łańcucha bądź fragmenty o strukturze 

cyklicznej. Interesującą częścią prowadzonych badań była analiza wpływu długości fragmentu 

alifatycznego użytego diolu na strukturę krystaliczną materiałów. Wraz ze wzrostem długości 

fragmentu alifatycznego z n=2 do n=6 położenie sygnałów oraz ich intensywność na 

zarejestrowanych widmach WAXD uległa zmianie. Wskazuje to na zmiany struktury krystalicznej 

poliestrów. Dalsze zwiększenie odległości fragmentu alifatycznego z n = 6 do 12 nie wywołało 

wyraźnych zmian struktury krystalicznej materiałów. Ponadto, pojawienie się dodatkowych 

sygnałów w zakresie 2θ 3°−10° i ich przesunięcie w kierunku niższych wartości wskazało na 

zwiększenie odległości międzypłaszczyznowych.  Intrygującym zagadnieniem było porównanie 

reaktywności V z kwasem adypinowym, jako monomerem zawierającym identyczną ilość 

ugrupowań metylenowych pomiędzy grupami funkcyjnymi. Stwierdziłam, że zastąpienie kwasu 

adypinowego przez V powoduje wzrost temperatury zeszklenia polimerów o około 50-70 °C a tym 

samym rozszerzenie spektrum ich aplikacji. 

Kolejne eksperymenty miały na celu syntezę poliestrów w pełni opartych na pochodnych 

izoheksydowych (Rys. 10) oraz analizę wpływu konfiguracji zastosowanych bicyklicznych dioli 

(izosorbidu, izomannidu, izoididu lub pochodnej pierwszorzędowej izoididu) na topologię i 

właściwości produktόw.8 Przeprowadzone badania potwierdziły znaczną reaktywność pochodnych 

izoheksydowych w reakcjach polimeryzacji, co w konsekwencji pozwoliło na uzyskanie polimerów 

o Mn powyżej 10000 g/mol. W ramach analizy typu grup końcowych zsyntetyzowanych poliestrów 

metodą MALDI-ToF-MS potwierdzono obecność poliestrów zakończonych ugrupowaniami 

hydroksylowymi oraz metoksylowymi a także brak produktów cyklicznych. W celu analizy 

właściwości termicznych polimerów wykonałam pomiary TGA oraz DSC. Przeprowadzone analizy 

wykazały, iż zsyntetyzowane poliestry są stabilne termicznie w zakresie do 270 °C, co pozwala na 

ich łatwe przetwórstwo w warunkach wysokotemperaturowych. Interesującym zagadnieniem była 

także analiza zmian struktury krystalicznej polimerów w zależności od konfiguracji użytych dioli. Na 

podstawie analizy WAXD i DSC stwierdziłam, że wprowadzenie izosorbidu (o konfiguracji endo-

egzo) do struktury łańcucha polimerowego skutkuje powstaniem produktów amorficznych, 

podczas gdy pełna symetria komonomerόw ułatwia samoorganizację oraz tworzenie struktur 

krystalicznych w analizowanych poliestrach. Należy tutaj podkreślić, iż przemiany topnienia 

widoczne były wyłącznie podczas pierwszego cyklu pomiarów DSC i świadczą o niskim stopniu 

krystaliczności poliestrów. 
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Pochodne kwasu furan-2,5-dikarboksylowego oraz kwasów tłuszczowych w syntezie poliestrów 

ażnym elementem prowadzonych badań była 

synteza i charakterystyka poliestrów otrzymy-

wanych z udziałem pochodnych kwasu furan-2,5-

dikarboksylowego (FDCA), będącym alternatywą dla 

kwasu tereftalowego.R13 W pracy9 pokazano, że 

reakcje polimeryzacji kwasu furan-2,5-dikarbo-

ksylowego lub jego estru dimetylowego z 2,3-butandiolem, katalizowane kompleksami Ti, Sn, Zr, 

pozwalają uzyskać produkty przydatne do wytwarzania powłok polimerowych (Rys. 11). 

Zsyntetyzowane poliestry zbadano poprzez pomiary ciężaru cząsteczkowego metodą SEC oraz 

struktury chemicznej technikami NMR oraz MALDI-ToF-MS. Jak ustalono, największą aktywność w 

procesie polimeryzacji wykazał kompleks Sn, przy udziale którego zsyntetyzowane poliestry 

posiadały ciężar cząsteczkowy powyżej 7000 g/mol. Analiza topologii poliestrów metodą 

spektroskopii mas potwierdziła obecność głównie makrocząsteczek o strukturze liniowej 

zakończonych ugrupowaniami hydroksylowymi lub metoksylowymi oraz polimerów cyklicznych, 

powstających w wyniku transesteryfikacji. Jak wykazały pomiary DSC temperatura zeszklenia 

otrzymanych poliestrów amorficznych mieści się w zakresie 70-113 °C i jest uzależniona od ich 

ciężaru cząsteczkowego. W kolejnych etapach zsyntetyzowane poliestry wykorzystane zostały do 

wytwarzania usieciowanych kompozycji polimerowych.10,11 Aby proces sieciowania poliestrów z 

udziałem ugrupowań hydroksylowych makrocząsteczek przebiegał z maksymalną efektywnością 

zsyntetyzowano serię produktów z udziałem glicerolu, 2-etylo-2-hydroksymetylo-1,3-propandiolu 

oraz pentaerytrytolu. Sieciowanie poliestrów za pomocą izocyjanuranu heksametyleno-

diizocyjanianu bądź izocyjanuranu diizocyjanianu izoforonu pozwoliło uzyskać materiały przydatne 

do wytwarzania powłok polimerowych. Proces sieciowania poliestrów kontrolowany był za 

pomocą FT-IR, gdzie zanik sygnałów pochodzących od drgań rozciągających grup izocyjanianowych 

jednoznacznie dokumentował reakcję chemiczną.  

Kolejne prace eksperymentalne12 miały na celu modyfikację struktury chemicznej komercyjnie 

dostępnych polimerów takich jak poli(tereftalan butylenu) (PBT) za pomocą pochodnych kwasów 

tłuszczowych zawierających pierwszorzędowe ugrupowania hydroksylowe (FADD). Aby zachować 

strukturę krystaliczną PBT oraz jego właściwości mechaniczne modyfikację prowadzono poniżej 

temperatury topnienia polimeru (SSP; solid state polymerization). Dynamiczny progres reakcji 

śledzony był poprzez analizę SEC, która potwierdziła zmiany ciężaru cząsteczkowego mieszaniny 

polimeryzacyjnej wynikające z fragmentacji a następnie rekombinacji łańcuchów polimerowych. 

Interesującym aspektem prowadzonych badań była analiza mikrostruktury poliestrów za pomocą 
13C NMR. Zarejestrowane widma NMR potwierdziły strukturę blokową otrzymanych polimerów, 

podczas gdy analiza FT-IR oraz DSC pozwoliły stwierdzić, że FADD usytuowany jest w fazie 

amorficznej kopoliestrόw. Pokazałam także, że wraz ze wzrostem udziału FADD w mieszaninie 

polimeryzacyjnej następuje wyraźna separacja mikrofazowa produktu. Poprawność wyników DSC 

zweryfikowana została przez analizę SAXS. Wykazała ona, że wzrost zawartości FADD w 

kopolimerze powyżej 24 %wag. powoduje zmiany struktury lamelarnej polimerów. 

W

Rys. 11. Struktura chemiczna poliestrów 

opartych na FDCA. 
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Poliestry o strukturze i właściwościach zbliżonych do poliolefin   

 graniczone zasoby surowców pochodzenia 

petrochemicznego, wykorzystywanych do 

wytwarzania polimerów wielkotonażowych takich jak 

polietylen, skłaniają do poszukiwania nowych 

alternatyw. Innowacyjna i ekonomiczna metoda 

otrzymywania etylenu przez dehydrogenację etanolu, 

proponowana przez Braskem i DOW,R14 nie pokrywa 

całkowitego zapotrzebowania monomeru do produkcji 

poliolefin. Dlatego też, koncepcja poszukiwania 

nowych surowców przydatnych do wytwarzania 

polimerów z monomerów otrzymywanych z kwasów 

tłuszczowych o strukturze chemicznej i właściwościach 

zbliżonych do polietylenu jest niezwykle atrakcyjna.R15 

Moje badania w tym zakresie skupione były na 

syntezie nowych liniowych oraz rozgałęzionych poliestrów o odpowiednio zaprojektowanej 

strukturze chemicznej zbliżonej do HDPE (high-density polyethylene) bądź LLDPE (linear low-

density polyethylene). Kopoliestry otrzymałam w wyniku polimeryzacji z otwarciem pierścienia 

laktonów (ε-kaprolakton (eCL), ε-dekalakton (eDL)) lub makrolaktonu (pentadekalaton (PDL)) 

katalizowanej przez kompleks Zn w obecności alkoholu benzylowego, jako inicjatora (ring-opening 

polymerization, ROP).13,P3,P4 Prace eksperymentalne, prowadzone równolegle z obliczeniami DFT, 

potwierdziły złożony mechanizm kopolimeryzacji siedmioczłonowych naprężonych monomerów 

cyklicznych z monomerem nienaprężonym, jakim jest PDL. Dowiodłam, że kopolimeryzacja eCL z 

PDL oraz eCL z eDL prowadzi do tworzenia kopolimerów statystycznych, podczas gdy 

kopolimeryzacja PDL z eDL stymuluje powstanie kopolimerów blokowych (Rys. 12). Intuicyjnie 

oczekiwaną obecność makrocząsteczek cyklicznych, powstających na skutek transesteryfikacji, 

potwierdziłam przez analizę MALDI-ToF-MS. Dodatkowo, brak sygnałów na widmie masowym, 

pochodzących od makropierścieni składających się z wyłącznie z fragmentów eDL, wykazała 

selektywność procesu utożsamiona z zawadą przestrzenną monomerów uczestniczących w ROP. 

Wpływ obecności fragmentów rozgałęzionych na strukturę krystaliczną kopolimerów zanalizowano 

z wykorzystaniem DSC oraz WAXD. Blokowe kopolimery liniowe oparte na PDL oraz eCL wykazały 

dwa odrębne punkty topnienia, podczas gdy dla kopolimerów rozgałęzionych temperatura 

topnienia oraz entalpia przemiany fragmentu PDL uległa obniżeniu. Świadczy to o zakłóceniu 

struktury krystalicznej materiałów.  

Organizację makrocząsteczek, konformację oraz ich mobilność analizowano z wykorzystaniem 

NMR ciała stałego. W pracy wykorzystałam technikę 13C{1H} cross-polarization CP/MAS oraz 
13C{1H} Insensitive Nuclei Enhanced by Polarization Transfer (INEPT).R16 Kombinacja wymienionych 

eksperymentów pozwoliła ustalić, iż grupowania metylenowe poliestrów w konformacji gauche 

stanowią główną frakcję fazy amorficznej materiałów. Co istotne, intensywne sygnały pochodzące 

od fragmentów rozgałęzionych eDL na widmach INEPT potwierdziły ich ograniczoną zdolność do 

tworzenia struktur krystalicznych. Dodatkowo, na podstawie analizy NMR ciała stałego polimerów 

O

Rys. 12. Energia Gibbsa otwarcia pierścienia 

eCL, eDL, PDL poprzedzona otwarciem 

pierścienia eDL. 
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poddanych separacji GPC ustaliłam, że małocząsteczkowe produkty cykliczne charakteryzują się 

wzmożoną ruchliwością, podczas gdy produkty liniowe usytuowane są głównie w fazie 

krystalicznej materiałów.  

Najważniejsze osiągnięcia 

• Opracowanie metod syntezy oraz szczegółowa analiza struktury chemicznej poliestrów  

z udziałem izosorbidu oraz wykorzystanie zsyntetyzowanych produktów w procesie 

wytwarzania usieciowanych kompozycji polimerowych (praca [1, 2]). 

• Synteza 2,5-diamino-2,5-dideoxy-1,4;3,6-dianhydroiditolu oraz użycie monomeru w procesie 

wytwarzania poliamidów. Wykorzystanie obliczeń ab initio w analizie konformacji fragmentu 

izoheksydowego diaminoizoididu. Analiza dynamiki molekularnej i zmian konformacyjnych 

fragmetόw łańcuchόw polimerowych oraz dystrybucji bicyklicznej diaminy pomiędzy fazą 

krystaliczną i amorficzną w poliamidach (praca [3, 4]).  

• Synteza poliamidów z 2,5-diamino-2,5-dideoxy-1,4;3,6-dianhydrosorbitolu lub 2,5-(bis(metyl-1-

amino)-2,5-dideoxy-1,4;3,6-dianhydroiditolu oraz kwasów dikarboksylowych posiadających 

źródło w surowcach odnawialnych. Badania wpływu struktury chemicznej i konfiguracji 

bicyklicznych diamin na ich zdolność kokrystalizacji z monomerami liniowymi a także zmian 

konformacyjnych poliamidów pod wpływem temperatury (praca [5, 6]). 

• Otrzymanie poliestrów opartych na pochodnych kwasu (3S, 6S)-heksahydrofuro[3,2-b]furan-

3,6-dikarboksylowgo oraz analiza topologii, struktury krystalicznej i właściwości termicznych 

produktów (praca [7, 8]). 

• Synteza i charakterystyka poliestrów syntetyzowanych z udziałem pochodnych kwasu furan-2,5-

dikarboksylowego i wykorzystanie ich do wytwarzania usieciowanych powłok polimerowych 

(praca [9-11]). 

• Modyfikacja struktury chemicznej poli(tereftalanu butylenu) przez pochodne kwasów 

tłuszczowych. Analiza struktury chemicznej, konformacji fragmentów łańcucha polimerowego 

oraz separacji mikrofazowej układów (praca [12]). 

• Synteza liniowych oraz rozgałęzionych poliestrów o strukturze chemicznej zbliżonej do 

poliolefin. Analiza topologii, struktury krystalicznej, właściwości termicznych oraz 

samoorganizacji makrocząsteczek (praca [13]). 

Podsumowanie 

nalizując moje dotychczasowe badania, będących podstawą wniosku habilitacyjnego, można 

zauważyć dążenie do praktycznego wykorzystania monomerów pochodzących ze źródeł 

odnawialnych w syntezie polimerów. Materiały te mogą być zastosowane jako powłoki, włókna 

bądź materiały konstrukcyjne. Początkowe prace skupione były głównie na dogłębnej analizie 

struktury chemicznej i topologii polimerów zsyntetyzowanych z udziałem pochodnych 

izoheksydowych. W kolejnych etapach rozszerzyłam spektrum stosowanych analiz w celu 

pokazania wpływu struktury chemicznej i konfiguracji monomerów izoheksydowych na 

konformację makrocząsteczek, zdolność kokrystalizacji monomerów cyklicznych z liniowymi a 

następnie właściwości termiczne polimerów. Mimo, że znaczna uwaga skupiona była na 
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polimerach syntetyzowanych z udziałem pochodnych izoheksydowych także inne komonomery, 

mające źródło w surowcach odnawialnych, zostały wykorzystane w toku prowadzonych prac. 

Istotnym aspektem badań były materiały oparte na pochodnych kwasu furan-2,5-

dikarboksylowego, posiadające właściwości zbliżone do polimerów syntetyzowanych z kwasu 

tereftalowego, oraz polimery o strukturze chemicznej zbliżonej do poliolefin i syntetyzowane z 

pochodnych kwasów tłuszczowych. Ważnym elementem prac była demonstracja zależności 

pomiędzy strukturą i właściwościami polimerów. Zamierzone badania wykonane były dzięki ścisłej 

współpracy z ekspertami w dziedzinie modelowania molekularnego, NMR ciała stałego, X-ray oraz 

życzliwej pomocy naukowców i udostępnianiu niezbędnej aparatury w ośrodkach naukowych w 

Polsce, Holandii, Niemczech i Francji. 

Dalsze plany badawcze 

becnie swoją uwagę skupiam na metodach kontrolowanej syntezy kopolimerów amfifilowych 

zawierających blok poliolefinowy oraz poliestrowy. Szczególny nacisk w pracach 

eksperymentalnych położony jest na przygotowanie kopolimerów blokowych oraz szczepionych 

znajdujących zastosowanie jako kompatybilizatory mieszanin poliolefin z polimerami polarnymi. 

Ponadto, interesującym mnie zagadnieniem są materiały o odpowiednich właściwościach 

barierowych lub prekursory nanomembran. W szerszym zakresie moje zainteresowania dotyczą 

mechanizmu kontrolowanej polimeryzacji, właściwości materiałów oraz syntezy produktów 

inteligentnych o określonym czasie użytkowania.     
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