
Celem mojego projektu jest określenie wpływu wysokiego ciśnienia na nieorganiczno-organiczne materiały porowate bazujące na
cząsteczkach γ-cyklodekstryny.
Ta stosunkowo nowa, nadal mało poznana, grupa związków, stanowi pierwszy przykład jadalnego nieorganiczno-organicznego
materiału porowatego.1 Ze względu na swoją budowę i syntezę, przyciąga spore zainteresowanie badaczy i przemysłu. Wybór
tych związków podyktowany został niskim poziomem wiedzy na ich temat oraz szerokim wachlarzem ich potencjalnych
zastosowań.2,3 Poczynając od osuszania, pochłaniania i przechowywania gazów, a na memrystorach służących do zapisu danych
kończąc.3 Ze względu na swój skład, zawierający jedynie cząsteczki γ-cyklodekstryny i jony takich metali jak potas, mają
nietoksyczny charakter,1 co sprawia, iż mogą zostać wykorzystane w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. Zwłaszcza w
przypadku tego ostatniego badane nieorganiczno-organiczne materiały porowate mogą się okazać niezwykle przydatne np. do
enkapsulacji leków. Czyste cyklodekstryny od lat stosowane są w podobnej roli.4 Rozbudowana sieć porów, a co za tym idzie
zwiększona pojemność materiałów porowatych może się okazać kluczowa w projektowaniu kontenerów dla związków
leczniczych. Ponadto wykorzystanie w projekcie warunków wysokiego ciśnienia pozwoli znacząco rozszerzyć spektrum
prowadzonych badań. Wykorzystanie niewielkiego urządzenia, jakim jest komora z kowadełkami diamentowymi,5 pozwoli
zbadać otrzymane materiały w warunkach odmiennych od normalnych. Badania wysokociśnieniowe prowadzone na przestrzeni
ostatnich dziesięcioleci pokazały jak związki pod wpływem wywieranego ciśnienia ulegają zmianom strukturalnym, czy
przejściom fazowym zyskując nowe właściwości.6-10 Otrzymywanie nowych odmian polimorficznych czy kokryształów znanych,
ważnych biologicznie i przemysłowo związków nie tylko poszerza obecny stan wiedzy na ich temat, lecz może zostać przekute na
potencjalne zastosowania praktyczne.
Przeprowadzone przeze mnie badania podstawowe zobrazują jak wysokie ciśnienie wpływa na strukturę krystaliczną, a co za tym
idzie na właściwości nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych bazujących na cząsteczkach γ-cyklodekstryny.
Eksperymenty pozwolą wyznaczyć ciśnieniową stabilność przedstawicieli tej klasy związków, a także dostarczą wielu informacji
na temat sposobu adsorpcji cząsteczek związków organicznych (rozpuszczalników i leków) w ich porach. Jeśli uzyskane w
wysokim ciśnieniu formy zostaną zachowane po powrocie do warunków normalnych możliwe będzie wykorzystanie ich
odmiennych właściwości strukturalnych w nowych rolach. Zebrane informacje są niesłychanie ważne zarówno pod względem
poszerzenia naszej wiedzy na temat tego nowego rodzaju materiałów porowatych, jak również dokładniejszego określenia ich
potencjalnego zastosowania.
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