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Podrgcznik,,Chemia fizycznd'profesor6w Krzysztofa Pigonia iZdzislawa Ruziewi-
cza l;kazal sig drukiem po raz pierwszy jako skrypt w latach 1973-1977. W kolejnych
wydaniach (PWN - 1980, 1981, 1986, 1993) podrgcznik byl srale korygowany,lecz
jego zawarto3d pozostawala nie zmieniona. Tymczasem wla6nie w tych latach chemia
fizyczna rozwljala sig i zmieniala w szybkim tempie. o jej rozwoju w tym okresie
zdecydowaly dwa czynniki. Pierwszym byl jakoSciowy skok w dziedzinie techniki labo-
ratoryjnej. Doskonalenie nalrzgdzi i metod pomiarowych, szczeg6lnie spektroskopowych
i elektrochemicznych, oraz ich powszechne stosowanie we wszelkich dziedzinach na-
uki otwarlo drogg do precyzyjnego opisu wla6ciwo6ci material6w nawet w rutynowych
zastosowaniach praktycznych. Problem zwi4zku mierzalnych wla6ciwo6ci z chemiczn4
i molekularn4 natur4 badanego materialu stal sig naczelnym wyzwaniem fizykochemii
w jej wymiarze poznawczym i technologicznym. Drug4 okoliczno6ci4, kt6rej fizyko-
chemia wiele zawdzigcza,bylo udoskonalenie metod obliczeniowych. Mo2liwe stalo sig
powszechne stosowanie metod kwantowochemicznych, dynamiki molekularnej oraz me-
tod statystycznych do rozwiryywania problem6w wczeSniej niedostgpnych, ze wzglgdu na
ich matematyczn4zlozono66. Wzajemne sprzgilenie subtelnych narugdzi pomiarowych,
komputer6w wielkiej mocy i zaawansowanych metod teoretycznych otworzyto drogg do
tak zdumiewaj4cych technik jak powszechnie dzi6 stosowana w medycynie tomografia,
kt6rej podstawy maj4 6ci6le fizykochemiczne wyja6nienie.

Zywiolowo rozwijaj4ca sig fizykochemia stala sig miejscem interdyscyplinarnej
wsp6lpracy chemik6w, fizyk6w, informatyk6w, biochemik6w, specjalist6w w inZynierii
materialowej i wielu dziedzin techniki. Przednatczaj4cymi przedmiotu chemia fizyczna
staje wigc wazne pytanie o granice tej dziedziny wiedzy; wiele jej dzial6w bywa ju2
wykladanych w formie autonomicznych przedmiot6w. Podrgcznik profesor6w Pigonia
i Ruziewicza byl niezwykle udan4 i nowoczesn4pr6b4zdefiniowania kanonu przedmiotu
chemia frzyczna. ZalteSlat obszar wiedzy wyrastaj4cej z fizycznych metod badawczych,
stosowanych do zjawisk chemicznych zar6wno w skali laboratoryjnej, jak i w skali mole-
kularnej. Wa2ne dziedziny fizykochemii operuj4ce wyodrgbnion4 technik4 i nie wi4z4ce
sig bezpo6rednio z procesami przemian chemicznych zostaly przez autor6w wyl4czone
z obszaru chemii fizycznej (chemia j4drowa, krystalografia, analiza instrumentalna). Za-
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Przeclmowa """""""'

m6w i cz4steczek, np. orbitale atomowe i molekularne. Szczeg6lowa wiedza praktyczna
w tym zakresie jest wykladana dopiero na zaawansowanym poziomie na specjalnoSciach
w studiach chemicznych: metody obliczeniowe chemii kwantowej, termodynamika sta-
ty s|y czna, szc ze g6low e dziaty sp ektro skopii.

Fizykochemia molekularna (t. il) jest skomponowana tak, aby pokazal Czytelni-
kowi mo2liwo6ci oraz wprowadzi6 w praktyczne zastosowa nia narzgdzi obliczeniowych,
technik eksperymentalnych i metod pomiarowych. Poziom, na jakim prezentowany jest
ten material, zalmtje miejsce po6rednie pomigdzy.elementarnym a specjalistycznym
w podobny spos6b, jak to ma miejsce w zagadnieniabh fenome$logicznych w tomie I.
Tom II podrgcznika dostarcza Czytelnikowi informacji o fizycznej"naturze zjawisk mo-
lekularnych oraz metod slu24cyOh do ich obserwacji, lecz nie zawiera technicznych
opis6w metod doSwiadczalnych i" obliczeniowych. Przeznaczonajest do studiowania na
poziomie og6lnym jako kolejny niezbgdny element studi6w chemicznych. Wyodrgbniaj4c
fizykochemig molekularn4z obszaru klasycznej chemii fizycznej, kierowali3my sig r6w-
nieZ doSwiadczeniem w nauczaniu fizykochemii jako wiedzy tzupelniaj4cej studia na
kierunkach niechemicznych. Fizykochemia molekularna moze stanowi1 autonomiczny,
niezaleiny przedmiot pomocniczy w dziedzinach, gdzie niezbgdna jest dzi6 wiedza o me-
todach badafi wla6ciwo6ci czqsteczek za pomoc4 narzgdzi eksperymentalnych, teore-
tycznych i obliczeniowych (fizyka, biochemia, biotechnologia, inirynieria materialowa,
inzynieria biomedyczna i in.).

Przystosowuj4c podrgcznik do wsp6lczesnego stanu wiedzy, chcieliSmy zachowa(,
warto6ci ksi4Zki Pigonia i Ruziewicza, kt6re wyr6znialy j4 spo6r6d wielu podrgczni-
k6w polskich i zagranicznych. Chemia flzyczna jest tu zaprezentowana jako wiedza
ptaktyczna, pozwalalqca na obliczenie i4danego wyniku w zadanych okolicznoSciach.
Kazdy formalizm (wzory) jest doprowadzony do takiej formy, aby m6gl by6 wprost
wykorzystany w obliczeniach, z jasn4 analiz4uklad6w jednostek wl4cznie. W rzadkich
przypadkach bardziej zloilonych zagadniei Czytelnikjest odsylany do literatury specja-
listycznej. Podrgcznik bgdzie r6wniez pomocny w zrozumienia natury zjawisk. Fizyczna
metoda opisu pozwala pokazae zwi4zki i zaleznoici migdzy zjawiskami, a wykorzystuje
w tym celu jgzyk matematyki. Pomocne s4 tu r6wnie| przyklady, ilustracje i obja6nie-
nia, kt6rych wnieSliSmy wiele do obecnego wydania ksi4Zki. Wa2nym celem naszej
pracy bylo przywr6cenie podrgcznikowi tego nowoczesnego charakteru, kt6ry mial przy
swoich narodzinach: referowal najbardziej aktualny w6wczas stan wiedzy flzykoche-
micznej. Wl4czyliSmy do podrgcznika informacje z frontowych dziedzin fizykochemii
w takim wyborze, aby pokazal wsp6lczesne mo2liwo6ci i widoczne juz nowe horyzonty
zastosowafi jej metod. UnikaliSmy natomiast tworzenia encyklopedycznego katalo gu zja-
wisk, metod i przyrz4d6w, gdyz temu celowi sluz4 raczej wydawnictwa poradnikowe.
Zaopatrzyli(;my ksi42kg w obszerny wykaz literatury specjalistycznej. RozszerzyliSmy
wreszcie w podrgczniku elementy historyczne, z kt6rych ksi4Zka zawszebyla znana, do-
daj4c syntetyczne informacje biograficzne o ludziach, kt6rzy tg gat42 chemii budowali.
Zadbalilmy, aby pokazaC znacz4ce postaci uczonych polskich.

,,Chemia fizycznd'ma spelniai rolg przede wszystkim podrgcznika przyjaznego dla
studenta i wykladowcy. Pierwszym przewodnikiem dla Czytelnika jest spis treSci. Ty-
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