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ELEKTRONIKA MOLEKULARNA – SPOJRZENIE CHEMIKA

Adam Prońa,b, Małgorzata Zagórskab, Robert Nowakowskic

aKomisariat ds Energii Atomowej, Grenoble
bWydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

cInstytut Chemii Fizycznej PAN

(wykład oparty w 100% na badaniach doktorantów: Julii DeGirolamo, Rafała
Pokropa, Myriam Protière, Katarzyny Bugi, Jean-MarieVerilhac’a, Marka Knora i

Tomasza Jarocha)
Preparatyka klasycznych materiałów półprzewodnikowych jest w głównej mierze

domeną chemii nieorganicznej, oraz wywodzących się z niej chemii metaloorganicznej i
chemii ciała stałego. W dotychczasowym spektakularnym rozwoju technologii
półprzewodnikowej mało i wielkocząsteczkowe materiały organiczne wykorzystywane
były do wytwarzania elementów pasywnych, jak np. warstwy dielektryczne lub warstw
nanoszonych tymczasowo, w celu ułatwienia procesu technologicznego, jak np.
warstwy polimerów światłoczułych (fotorezysty). Półprzewodnikowe właściwości
związków organicznych budziły wprawdzie zainteresowanie chemików i fizyków już
od połowy lat 60-tych ubiegłego stulecia, ale znaczący wzrost zainteresowania tą
tematyką badawczą nastąpił dopiero po opublikowaniu przez Burroughes’a i
współpracowników [1] pracy dotyczącej pierwszej polimerowej diody
elektroluminescencyjnej (patrz Rys. 1a). W 2000 r A.J. Heeger, A.G. MacDiarmid i H.
Shirakawa twórcy „nauki o organicznych materiałach elektroaktywnych” otrzymali
nagrodę Nobla.

W ostatnich latach elektronika organiczna, czyli elektronika, w której przewodniki
i półprzewodniki nieorganiczne, w takich urządzeniach elektronicznych jak tranzystory
polowe (Rys. 1b) czy ogniwa fotowoltaiczne (Rys. 1c), zastępuje się ich
odpowiednikami organicznymi, w coraz większym stopniu przekształca się w
elektronikę molekularną. W elektronice molekularnej rolę elementów elektronicznych
pełnią albo pojedyncze cząsteczki (makrocząsteczki), albo ich uporządkowane
agregacje o wielkości od jednego do kilku nanometrów. W wytwarzaniu takich
uporządkowanych obiektów nanometrycznych dużego znaczenia nabierają koncepcje
chemii supramolekularnej i techniki pozwalające na bezpośrednią obserwację ich
postaci, jak np. skaningowa mikroskopia tunelowa.

Pierwsza część wykładu dotyczyć będzie strategii syntezy nowych mało- i
wielkocząsteczkowych pochodnych tiofenu w celu ich zastosowania jako
półprzewodników molekularnych. W szczególności wykładowca omówi wpływ postaci
chemicznej cząsteczki (makrocząsteczki) i rodzaju podstawników na poziomy HOMO i
LUMO, których położenie należy precyzyjnie modyfikować w zależności od roli jaką te
nowe związki mają pełnić w danym urządzeniu elektronicznym. Wykładowca
przedstawi również wpływ parametrów makromolekularnych (masa molowa i jej
rozrzut) na rodzaj i zasięg uporządkowanej struktury nadcząsteczkowej w
otrzymywanych materiałach półprzewodnikowych i na parametry elektryczne
wytwarzanych z nich tranzystorów organicznych.

                                                          
[1] J.H. Burroughes, D.D. C Bradley, A.R. Brown, R.N. Marks, K. Mackay, R.H. Friend, P.L. Burn, A.B.

Holmes, Nature, 1990, 347, 539.
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Rys. 1. Schematy: a) polimerowej diody elektroluminescencyjnej; b) organicznego
tranzystora polowego; c) polimerowego ogniwa fotowoltaicznego

W drugiej części prezentacji wykładowca skoncentruje się na hybrydowej
nieorganiczno-organicznej elektronice molekularnej, w której elementami
elektronicznymi są uporządkowane agregacje monodyspersyjnych nanokryształów
nieorganicznych półprzewodników A(II)B(VI) lub A(III)B(V) i oligomerowych lub
polimerowych półprzewodników organicznych. Nanokompozyty takie, szczególnie
cenne dla diod elektroluminescencyjnych i ogniw fotowoltaicznych, otrzymywać można
albo w wyniku reakcji kondensacji pomiędzy oligomerem (polimerem) posiadającym
odpowiednią grupę reaktywną i dwufunkcyjnym ligandem powierzchniowym
nanokryształu, albo bez udziału reakcji chemicznej wykorzystując zjawisko
rozpoznawania molekularnego. Taki proces rozpoznawania pomiędzy pochodną tyminy
będącą powierzchniowym ligandem nanokryształu CdSe i poli(alkilotiofenem),
zawierającym ugrupowania diaminopirymidynowe przedstawiono na Schemacie 1.

.
Schemat 1
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SELF-ORGANIZED EUTECTIC MICRO- AND NANOSTRUCTURES TOWARDS
PHOTONIC CRYSTALS AND METAMATERIALS

Dorota A. Pawlak

Institute of Electronic Materials Technology (ITME), ul. Wolczynska 133,
01-919 Warszawa, Dorota.Pawlak@itme.edu.pl

In recent years, two different types of materials are being developed in the area
of photonics: photonic bandgap materials (photonic crystals) [1,2] and metamaterials.[3]
These novel fields of photonics look forward towards new fabrication techniques
especially bottom-up approaches such as self-organization. A very promising approach
for growth of self-organized micro- and nanostructures is based on directional
solidification of eutectics. Eutectics are special materials which are both a monolith and
multiphase material.[4] Eutectics such as metal-metal have been studied for many years,
due to their excellent mechanical properties. Recently oxide-oxide eutectics have also
been studied, due to their excellent flexural strength and creep resistance at high
temperature.[5] But the potential of eutectics for electromagnetic properties have not
been studied extensively. Though oxide-oxide eutectics were lately also identified by
two groups as materials which could act as photonic crystals [6,7] it has not been proven
yet. During the talk photonic crystals and metamaterials will be shortly introduced and
the self-organization approach towards photonic crystals and metamaterials by the
directional solidification of eutectics will be discussed.[8,9,10]

Bar 3µm Bar 3µm Bar 1µm Bar 1µm
Fig. 1. Examples of eutectic microstruxtures obtained in ITME:

a) rod-like, b) percolated-like, c) lamellar, d) globular.

                                                          
[1] S. John, Phys. Rev. Lett., 1987, 58, 2486.
[2]  E. Yablonowitch, Phys. Rev. Lett. 1987, 58, 2059
[3] D. R. Smith, J. B., Pendry, M. C. K., Wiltshire, Science, 2004, 305, 788.
[4] J. Llorca, V. M. Orera, Progress in Mat. Sci., 2006, 51, 711.
[5] Y. Waku, N. Nakagawa, T. Wakamoto, H. Ohtsubo, K. himizu, Y. Kohtoku, Nature 1997, 389, 49.
[6] D.A. Pawlak, G. Lerondel, I. Dmytruk, Y. Kagamitani, et al., J. Appl. Phys. 2002, 91, 9731.
[7] R. I. Merino, J. I. Pena, A. Larrea, G. F. de la Fuenteet al., Recent Res. Devel. Mat. Sci. 2003, 4, 1.
[8] Pawlak, D. A.; Kolodziejak, K.; Turczynski, S.; Kisielewski, J.; Rozniatowski, K.; Diduszko,
R.; Kaczkan, M.; Malinowski, M. Chem. Mater. 2006, 18, 2450.
[9] Pawlak, D. A.; Kolodziejak, K.; Diduszko, R.; Rozniatowski, K.; Kaczkan, M.; Malinowski,

 M.; Kisielewski, J.; Lukasiewicz, T. Chem. Mater. 2007, 19, 2195.
[10] D. A. Pawlak, K. Kolodziejak, K. Rozniatowski, R. Diduszko, M. Kaczkan, M. Malinowski,

M. Piersa, J. Kisielewski, T. Lukasiewicz, Cryst. Growth & Design 2008, 8, 1243.
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FOTOFIZYKA WIĄZANIA WODOROWEGO: OD TEORII DO ZASTOSOWAŃ

Andrzej L. Sobolewski

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk,
Al. Lotników32/46, 02-668 Warszawa, sobolai@ifpan.edu.pl

Wiązania wodorowe są powszechne w otaczającej nas przyrodzie i stanowią
istotny składnik funkcjonowania materii ożywionej. Odpowiedzialne są m.in. za
rozpoznanie molekularne w DNA i w znacznym stopniu determinują tzw. strukturę
drugorzędową białek. O ile struktura i funkcjonowanie wiązań wodorowych w
elektronowym stanie podstawowym jest badana od lat przy wykorzystaniu metod
spektroskopowych i obliczeniowych i jest dość dobrze rozumiana, to nasza wiedza
dotycząca własności wiązań wodorowych w stanach elektronowowzbudzonych i ich roli
w procesach fotochemicznych jest stosunkowo ograniczona. Znaczącym wyjątkiem są
aromatyczne cząsteczki z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym, w których
zachodzi indukowany optycznie proces przeniesienia protonu (ang. excited-state
intramolecular proton transfer –ESIPT). Tego typu związki od lat skupiają uwagę
badaczy ze względu na swoje zastosowania jako fotostabilizatory i fotofiltry do ochrony
polimerów organicznych i tkanek biologicznych przed uszkodzeniami wywoływanymi
składową UV światła słonecznego [1].

W serii naszych ostatnich prac wykazaliśmy, że kanał dezaktywacji
bezpromienistej wzbudzenia elektronowego związany z obecnością przecięć
stożkowych pomiędzy stanami wzbudzonymi elektronowo i stanem podstawowym
związany z reakcją przeniesienia protonu wzdłuż wewnątrz- bądź między-
cząsteczkowego wiązania wodorowego może stanowić efektywny mechanizm dla
wyjaśnienie funkcjonalności organicznych fotostabilizatorów [2] oraz fotostabilności
materii biologicznej takiej jak DNA [3] i białka [4].

W prezentacji zostaną omówione możliwości potencjalnych zastosowań
omawianych zjawisk. Tak więc mechanistyczne aspekty procesu ESIPT [2] mogą być
wykorzystane przy konstruowaniu optycznie sterowanych przełączników
molekularnych [5], natomiast elektronowo sterowane przeniesienie protonu (ang.
electron-driven proton transfer – EDPT) wzdłuż międzycząsteczkowych wiązań
wodorowych [3,4] może stanowić podstawę dla zaprojektowania układów
molekularnych do fotolizy wody za pomocą światła slonecznego.

                                                          
[1] J.-E.A. Otterstedt, J. Chem. Phys. 1973, 58, 5716.
[2] A.L. Sobolewski, W. Domcke, C. Hättig, J. Phys. Chem. A 2006, 110, 6301.
[3] A.L. Sobolewski, W. Domcke, C. Hättig, Proc. Nat. Acad. Sci. 2005, 102, 17903.
[4] A.L. Sobolewski, W. Domcke, Chem. Phys. Chem. 2006, 7, 561.
[5] A.L. Sobolewski, Phys. Chem. Chem. Phys 2008, 10, 1243.
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OFERTA PROGRAMOWA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Tomasz Perkowski

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa,
tomasz.perkowski@fnp.org.pl; www.fnp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest niezależną, pozarządową instytucją
typu non-for-profit, działającą od 1991 roku na rzecz nauki poprzez:

a) wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych,
pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju
cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego
prestiżu,

b) wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
c) wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce.

Fundacja wypełnia cele statutowe poprzez przyznawanie w trybie konkursu
subwencji, nagród i stypendiów, zgodnie z misją: wspierać tylko najlepszych, aby
mogli stać się jeszcze lepsi.

Fundacja otrzymała, jako kapitał założycielski, kwotę 95 mln złotych z części
pozostałego majątku likwidowanego Centalnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.
Znaczącą część środków na swą działalność statutową oraz na zabezpieczenie realnej
wartości swojego funduszu Fundacja uzyskuje przede wszystkim z działań na rynku
finansowym. Do końca 2007 roku Fundacja przekazała na rzecz polskiej nauki kwotę
ponad 300 mln złotych. W 2008 roku na wspieranie nauki Fundacja zamierza
przeznaczyć kwotę ok. 46 mln złotych. Wzrost nakładów na działalność programową
wynika z podjęcia przez Fundację realizacji programów finansowanych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 (PO IG) Działanie 1.2 – wzmocnienie potencjału kadrowego
nauki.

Programy FNP skierowane do młodych naukowców:
Program START – Stypendia krajowe dla młodych uczonych
Cel: wsparcie młodych badaczy stojących u progu kariery, którzy już mogą wykazać się
sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla
dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do
dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany
badawcze. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy przed 30 rokiem życia.
Program KOLUMB – Stypendia (zagraniczne) dla młodych doktorów
Cel: umożliwienie najlepszym młodym uczonym wyjazdów na pobyty badawcze do
wiodących ośrodków na świecie. Stypendium może być przyznane na okres od 6 do 12
miesięcy dla osób, które po uzyskaniu stopnia doktora nie odbyły jeszcze staży
zagranicznych (dłuższych niż sześć miesięcy).
Program POWROTY / HOMING – subsydia dla powracających
Cel: zachęcenie młodych polskich uczonych do powrotu do Polski i dynamizowanie
rozwoju ich karier naukowych poprzez poprawienie im warunków pracy, zapewnienie
funduszy na rozpoczęcie projektów badawczych po powrocie do kraju i wspieranie
nawiązanej przez nich międzynarodowej współpracy naukowej.
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Program FOCUS – subsydia na tworzenie zespołów naukowych
Cel: wspieranie młodych badaczy posiadających liczący się dorobek naukowy
w wybranej, corocznie określanej przez Fundację sferze badań naukowych, która w jej
opinii, ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski.

edycja 2008 – Molekularne i biochemiczne badania nad nowotworami
Międzynarodowe warsztaty naukowe: "Biology of Cancer: from bench to
bedside and back" (25-28 czerwca 2008 rok, Serock)
edycja 2009 – Badania nad językową kategoryzacją świata

Stypendia konferencyjne
Cel: dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych
kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą.
O stypendium mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 lat. Procedurę konkursową
prowadzi Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
Program INNOWATOR – wsparcie finansowe i szkoleniowe projektów
wdrożeniowych
Cel: zaznajomienie uczonych z funkcjonowaniem mechanizmów rynkowych i zasadami
działalności biznesowej oraz pomoc finansowa w przygotowaniu i wdrożeniu
innowacyjnych projektów na wczesnym etapie komercjalizacji. Program jest
realizowany w trzech etapach: szkolenie, doradztwo, finansowanie. W 2008 roku
Fundacja przeznaczyła kwotę 1 mln złotych na projekty.

Nowe programy realizowane w ramach PO IG:
Program MPD – Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Cel: podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych
naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz
zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych.
Program VENTURES – wspieranie innowacyjnych projektów realizowanych przez
młodych uczonych
Cel: zwiększenie liczby innowacyjnych projektów realizowanych przez młodych
uczonych i zachęcenie studentów, absolwentów i doktorantów do podejmowania pracy
naukowej, której efekty mogą znaleźć zastosowanie praktyczne. Projekty muszą
charakteryzować się przydatnością dla gospodarki.
Program TEAM – finansowanie realizowanych w najlepszych zespołach badawczych
projektów z udziałem młodych uczonych
Cel: zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane
w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. Program adresowany jest
do zespołów naukowych zamierzających powierzyć prowadzenie badań studentom, (co
najmniej trzeci rok studiów), doktorantom lub młodym doktorom (do czterech lat po
obronie doktoratu).
Program WELCOME – wspieranie tworzenia w Polsce zespołów naukowych przez
uczonych z zagranicy
Cel: zaangażowanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów
naukowych w Polsce i zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich
jednostek naukowych.
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OSCILLATORY PROCESSES INVOLVING HYDROGEN PEROXIDE AS THE
DETECTORS OF THE SPECIFIC POTENTIOMETRIC RESPONSES OF THE GOLD,

PLATINUM AND GLASSY CARBON ELECTRODES

Katarzyna Pękala, Rafał Jurczakowski, Marek Orlik

Faculty of Chemistry, University of Warsaw, ul. Pasteura 1, 02-093 Warsaw, POLAND

Oscillatory chemical reactions belong to the most intriguing and important
processes, among others due to their relevance to self-organized dynamical processes in
living systems. The examples of these reactions, where hydrogen peroxide plays main
role are: H2O2 - OH– - SCN– - Cu2+ [1,2] and H2O2 - H+ - S2O3

2– - Cu2+ systems [3],
where Cu2+ ions act as a catalyst. For the former system, studied in the thin-layer
reactor, we discovered the luminescent spatiotemporal patterns [4].

These homogeneous oscillatory processes, involving H2O2, were monitored by us
potentiometrically, using Au, Pt and GC electrodes [4]. We found that the periodic
variations of the Pt electrode potential were not in phase with the variations of the
potential of the gold and glassy carbon electrodes, the latter two ones exhibiting in turn
concordant, in-phase, responses (Fig. 1). Thus, it appeared that various chemically inert
electrodes may be sensitive to different redox systems in the solutions containing H2O2.
These differences were explained in terms of various thermodynamic (standard
electrode potential E0) and kinetic (exchange current density i0) properties of various
redox couples at different electrodes. The key point is that the measured potential is the
mixed potential. The mixed potential is largely determined by this redox couple which is
characterized with the largest exchange current density [5]. If only for platinum (of a
known high catalytic activity), the exchange current density of certain redox couple is
much higher than that for the Au or GC electrodes, then this couple largely determines
the Pt electric potential.
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Figure 1. The potentials of the Pt, Au and GC electrodes as a function of time for the Cu2+-catalyzed
oxidation of SCN– with H2O2. (A) Stirred batch reactor; (B) Continuously stirred tank reactor (CSTR).
The kinetic parameter related to the summary flow of all streams k0 = 6.16×10–3 s–1. T = 299.2 K.

                                                          
[1] M. Orbán, J. Am. Chem. Soc., 1986, 108, 6893.
[2] M. Orbán, J. Am. Chem. Soc., 1989, 111, 4541.
[3] M. Orbán, I. R. Epstein, J. Am. Chem. Soc., 1987, 109, 101.
[4] K. Pękala, R. Jurczakowski, A. Lewera, M. Orlik, J. Phys. Chem. A., 2007, 11, 3439.
[5] G. Kortüm, Lehrbuch der Elektrochemie, 4th ed.; Verlag Chemie, 1966, Weinheim.
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BADANIA REAKTYWNOŚCI KOMPLEKSÓW RUTENU W STOSUNKU DO
WYBRANYCH BIAŁEK UKŁADU KRWIONOŚNEGO Z UŻYCIEM

SPEKTROFOTOMETRII UV-VIS I TECHNIKI SPRZĘŻONEJ CE – ICP MS

Krzysztof Abramski, Katarzyna Pawlak, Maciej Jarosz

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, jkabramski@ch.pw.edu.pl

Celem badań było sprawdzenie wpływu rodzaju przeciwjonu anionowych
kompleksów rutenu na szybkość ich reakcji z białkami układu krwionośnego –
albuminą i apotransferyną. Kompleksy rutenu(III):

– [trans-tetrachlorobis(1H-indazolo)]rutenian(III) indazolium
– [trans-tetrachlorobis(1H-indazolo)]rutenian(III) sodu)

są substancjami o właściwościach przeciwnowotworowych.
Kompleks z przeciwjonem indazolowym charakteryzuje się małą

rozpuszczalnością w roztworach wodnych, dlatego opracowano alternatywną formę z
kationem sodu. Charakteryzuje się ona niemal 35 krotnie lepszą rozpuszczalnością, co
pozwala efektywniej wykorzystywać ją do przygotowywania roboczej formy leku.
Celem badań było sprawdzenie, czy charakter przeciwjonu ma wpływ na reaktywność
kompleksu w tworzeniu adduktów z białkami.

Roztwory obydwu kompleksów są barwne. Barwa ta ulega zmianie w miarę
tworzenia się adduktów. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono parametr
charakterystyczny dla każdej reakcji - stałą szybkości reakcji. Obliczone wartości
stałych szybkości reakcji dla każdej pary kompleks-białko, pozwalają wnioskować o
podobieństwie obydwu związków pod względem szybkości tworzenia adduktów.
Porównanie stałych szybkości reakcji tego samego kompleksu z różnymi białkami
wykazało, że albumina tworzy addukt szybciej niż apotransferyna. Jest to obserwacja
niezgodna z doniesieniami literaturowymi, dlatego badania kontynuowano z użyciem
innej techniki analitycznej.

Zastosowanie układu sprzężonego: elektroforeza kapilarna ze spektrometrem mas
z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej, pozwala na bezpośrednie śledzenie
sygnału pochodzącego zarówno od kompleksu rutenu, jak i tworzącego się adduktu. Na
podstawie otrzymanych elektroferogramów oraz obliczonych stałych szybkości reakcji
można stwierdzić, że obydwa kompleksy tworzą addukty w analogiczny sposób.
Przeciwjon zwiększający rozpuszczalność kompleksu w roztworach wodnych nie
wpływa na wartość stałej szybkości reakcji. Powyższa obserwacja pozwala na
stwierdzenie, że formą czynną w reakcji z białkami jest jedynie anion ([trans-
tetrachlorobis(1H-indazolo)]rutenianowy(III). Uzyskane wyniki potwierdziły ponadto
uprzednie doniesienia stwierdzające, że addukt z apotransferyną tworzy się szybciej niż
z albuminą.
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OPTYMALIZACJA REAKCJI OTRZYMYWANIA 2,4,6,8,10,12 – HEKSAALLILO
– 2,4,6,8,10,12 – HEKSAAZAIZOWURTZITANU

Joanna Adamiak, Paweł Maksimowski

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów
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Jednym z najsilniejszych kruszących materiałów wybuchowych jest 2,4,6,8,10,12
– heksanitro – 2,4,6,8,10,12 – heksaazaizowurtzitan (HNIW, CL-20). Wykorzystanie
tego materiału jest ograniczone ze względu na złożony proces syntezy (czteroetapowa
synteza). Przez wiele lat uważano, że klatka izowurtzitanowa, która tworzy strukturę
tego związku, powstaje tylko w reakcji glioksalu z benzyloaminą [1]. Niedawno
opisano reakcje kondensacji innych amin z glioksalem, gdzie produktem była klatka
izowurtzitanowa [2]. Na tej podstawie zaproponowano nową metodę syntezy HNIW
składającą się z dwóch etapów: kondensacji (tworzenie struktury klatki) i nitrowania
powstałej pochodnej izowurtzitanu (utworzenie HNIW). Ze względu na koszty i
dostępność stosowanych amin do badań wybrano alliloaminę. Problemem jest
wydajność reakcji kondensacji glioksalu z alliloaminą, która wynosi 20%wag. W celu
wprowadzenia do przemysłu dwuetapowej syntezy CL-20 należy zwiększyć wydajność
procesu otrzymywania pochodnej allilowej.

Proces optymalizacji otrzymywania 2,4,6,8,10,12–heksaallilo–2,4,6,8,10,12-
heksaazaizowurtzitanu (HALLIW) przeprowadzono za pomocą matematycznej teorii
planowania doświadczeń, uzupełniając ją o metodę największego spadku [3]. Na
podstawie odpowiednio dobranego pół powtarzania dla czterech czynników (24–1 = 8) z
kontrastem określającym I = X1·X2·X3·X4 układano macierz planowania i wykonywano
kolejne serie ośmiu niezależnych doświadczeń w ustalonych warunkach i na tej samej
aparaturze. Następnie obliczano współczynniki wielomianu i wyznaczano wielomian
pierwszego rzędu, na podstawie którego wyliczano teoretyczne wartości wydajności
reakcji w danych warunkach. Przeprowadzano analizę wyliczonych wartości i określano
kierunek zmian parametrów do kolejnych badań.

W badaniach nad opracowaniem optymalnych warunków reakcji wykonano
siedem serii pomiarów. Zbadano takie parametry jak: temperatura procesu, ilość kwasu
mrówkowego (katalizator), ilość acetonitrylu (rozpuszczalnik), czas wkraplania
glioksalu, czas reakcji oraz stosunek substratów. W wyniku tych badań otrzymano
wzrost wydajności z 20% do 66,5%wag. Najwyższą wydajność reakcji otrzymano w
warunkach: nadmiar alliloaminy względem glioksalu: 10%mol, ilość acetonitrylu: 9,35:1
/stosunek molowy względem glioksalu/, ilość wody: 0,18:1 /stosunek molowy
względem glioksalu/, ilość katalizatora: 0,1:1 /stosunek molowy względem glioksalu/,
temperatura: 15°C, czas wkraplania: 15 min., czas reakcji: 60 min. Wydajności
wyznaczane były dla surowego produktu za pomocą analizy wagowej.

W celu potwierdzenia struktury oraz zbadania właściwości otrzymanego związku
wykonano szereg analiz: DSC, TG, 1H NMR, 13C NMR, IR.

                                                          
[1] A.T. Nielsen, R.A. Nissan, D.J. Vanderah, C.L. Coon, R.D. Gilardi, C.F. George, J. Flippen-

Anderson, J. Org. Chem. 1990, 55, 1459-1466.
[2] G.Cagnon, G. Eck, G.Herve, G. Jacob, US Patent, US 2004/0260086 A1, 2004.
[3] Joanna Skoczeń, praca dyplomowa Poliechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Warszawa 2007.
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ION TRANSFER ACROSS LIQUID-LIQUID INTERFACE GENERATED BY
ELECTROREDUCTION OF FULLERENE C60

Wojciech Adamiak, Galyna Shul, Marcin Opałło
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44/52 Kasprzaka,01-224 Warsaw, wadamiak@ichf.edu.pl

The electrochemistry of buckminsterfullerene (C60) in various organic solvents
has been widely studied by a number of groups [1]. C60 molecule can accept up to six
electrons and a sequence of six reduction states (C60

n-, where n = 1-6) can be detected
electrochemically depending on the experimental conditions. It has been found that the
redox potentials of C60 electrode reactions are influenced by the nature of the medium.
The effect of the electrolyte has been assigned to the ion-pairing processes, whereas the
solvent influence is connected with stabilization effects which depend on polarity and
donicity of the solvent.

In this work the ion transfer across liquid-liquid interface generated by
electroreduction of fullerene C60 has been examined. Typically, the driving force of ion
transfer is the charge difference between two immiscible phases that share an interface.
Herein, an excess of charge within organic phase is generated in the electrode reaction
of the fullerene. In order to maintain electroneutrality within organic phase, the
electrogenerated anion ejection or cation injection from aqueous phase is expected to
occur [2].

In our experiment micromolar amount of fullerene and tetrahexylammonium
perchlorate solution in 1,2-dichlorobenzene was deposited on the glassy carbon
electrode. After electrode immersion into aqueous electrolyte solutions voltammetric
experiments were performed. The solutions were deaerated with argon to avoid the
heterogeneous reaction between fulleride monoanions and oxygen [3].

Three sets of reduction-oxidation peaks are observed on a cyclic voltammograms
and the peak potentials can be assigned to the subsequent redox reactions of fullerene
species. The shape of voltammetric curves remains relatively unchanged upon cycling
what may indicate reversible charge transfer and also that no fulleride anion ejection to
the aqueous phase occurs. Linear dependence of cathodic peaks current on square root
of the scan rate indicates diffusion limited electrode process. Experiments carried out in
different aqueous solutions reveal correlation between peak potentials and the
electrolyte nature. Surprisingly, the significant differences in potential values for
electrolytes containing various anions (PF6

–, ClO4
–, NO3

–, Br–, Cl–) were observed,
whereas the effect of cation (Li+, Na+, K+, NH4

+) is almost negligible. Both effects will
be analysed in terms of the mechanism of the electrode process.

                                                          
[1] C.A. Reed, R.D. Bolskar, Chem. Rev. 2000, 100, 1075.
[2] F. Scholz, R. Gulaboski, Chem. Phys. Chem. 2005, 6, 16.
[3] P. Liljeroth, B.M. Quinn, K.Kontturi, Langmuir 2003, 19 5121.
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SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI NOWYCH SILOKSANOWYCH MATERIAŁÓW
MEZOGENICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH BARWNIKI AZOWE

Anna Bajszczak, Joanna Sołtysiak

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
 ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, anna.bajszczak@ichp.pl

Stały wzrost zainteresowania oligomerami siloksanowymi wiąże się z
potencjalnymi możliwościami zastosowania ich w optyce nieliniowej i optoelektronice.
Możliwość znacznego zróżnicowania wielkości kąta wiązania Si–O–Si i niska bariera
rotacji wokół wiązania ułatwia zmiany konformacyjne w tego typu związkach w
porównaniu do innych grzebieniowych makrocykli, na przykład cyklofosfazenów
wpływając korzystnie na obniżenie temperatury tworzenia mezofazy.[1] Ponadto
przewaga w zastosowaniu oligomerów siloksanowych nad ich odpowiednikami
liniowymi polisiloksanami wynika z faktu, że charakteryzują się one niższą lepkością
oraz większą jednorodnością tworzonych przez nie struktur. Stąd też ich możliwość
zastosowania jako nowe materiały dla optyki nieliniowej.

Prezentowana praca dotyczy syntezy i zbadania właściwości nowych,
hybrydowych materiałów ciekłokrystalicznych. Są nimi cyklosiloksany i silseskwiosany
zawierające w łańcuchach bocznych zróżnicowane ugrupowania mezogeniczne.
Związki te otrzymano na drodze katalizowanej związkami platyny reakcji
hydrosililowania mezogenicznych alkenów siloksanami z ugrupowaniami Si–H:
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Otrzymane oligomery zostały scharakteryzowane za pomocą metod
spektroskopowych (FTIR, NMR, UV), a ich właściwości ciekłokrystaliczne zostały
potwierdzone za pomocą DSC i mikroskopii w świetle spolaryzowanym.

Badania były sfinansowane przez grant MENiS nr N20503431/1568.

                                                          
[1] J. Sołtysiak, E. Białecka-Florjańczyk, Mol.Cryst.Liq.Cryst. 2006, 460, 23-33.
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NOWE MONOMERY ORGANICZNE W FORMOWANIU PROSZKÓW
CERAMICZNYCH

Paulina Bednarek, Mikołaj Szafran, Tadeusz Mizerski
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ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, bednarek@ch.pw.edu.pl

W otrzymywaniu zaawansowanych tworzyw ceramicznych coraz częściej
wykorzystuje się metody oparte na procesach koloidalnych, w których masa lejna
przekształca się pod wpływem procesów fizykochemicznych w ciało stałe. Do metod
tych można zaliczyć między innymi proces gelcasting, który łączy tradycyjne metody
formowania z gęstw odlewniczych z chemią polimerów.

W metodzie gelcasting, w wyniku przeprowadzenia wewnątrz ceramicznej masy
lejnej kontrolowanej reakcji polimeryzacji monomeru organicznego, powstaje
makromolekularne usieciowanie łączące cząstki ceramiczne w formowanej kształtce.
Uzyskany odlew ceramiczny odwzorowuje skomplikowany kształt formy [1]. Dzięki
zastosowaniu nowych kompozycji monomerów metoda ta pozwala na otrzymanie
nowoczesnych tworzyw ceramicznych o szerokim zastosowaniu.

W metodzie gelcasting powszechnie stosuje się takie monomery jak akryloamid
czy akrylan 2-hydroksyetylu, wymagające dodatku do masy lejnej czynnika
sieciującego, w celu otrzymania sztywnego odlewu ceramicznego. Ostatnie prace na
Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej dotyczące formowania metodą
gelcasting koncentrują się na syntezie nowych, niskotoksycznych monomerów
organicznych. Otrzymano m.in. monoakrylanu glicerolu - związek, który dzięki
zawartości dwóch grup hydroksylowych w cząsteczce i tworzenia się wiązań
wodorowych pomiędzy nimi w sieci polimeru, eliminuje konieczność stosowania
dodatkowego środka sieciującego[2]. Jest to o tyle istotne, gdyż im mniej jest dodatków
organicznych, tym proces technologiczny jest tańszy oraz podczas procesu wypalania
wydziela się mniej gazów.

 Z tego względu celem pracy autorów była synteza nowego monomeru
organicznego na bazie monosacharydu, zawierającego więcej niż dwie grupy OH w
cząsteczce. W trzyetapowej syntezie otrzymano nienasycony monoester D-glukozy.
Zaletami monosacharydów z punktu widzenia formowania tworzyw ceramicznych jest
ich nietoksyczność, rozpuszczalność w wodzie, obecność licznych grup
hydroksylowych w cząsteczce oraz podatność na proces polimeryzacji in situ.

                                                          
[1] M.Szafran, P.Bednarek, D.Jach, Materiały Ceramiczne 2007, 1, 17-25.
[2] C.Tallon, D.Jach, R.Moreno, I.Nieto, G.Rokicki, M.Szafran, J. Am. Cer Soc., 2007, 90, 1386.
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FEMTOSECOND OPTICAL KERR EFFECT MEASUREMENTS OF WATER
MOLECULES TRAPPED IN GELATIN GEL
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Knowledge of molecular liquids dynamics in a very short time scale is becoming
an important factor in understanding many problems of today's chemistry and biology.
With the techniques of ultrafast laser physics it is possible to trace this dynamics in a
femtosecond time regime. One of such techniques is Optical Kerr Effect. It gives direct
information about evolution of the medium in the time domain but its results can also be
interpreted in terms of low frequency Raman spectra. We used this technique previously
to study the dynamics of benzene. The results [1] we obtained have encouraged us to
investigate the dynamics of the most important solvent - water. Despite years of
research its behaviour on short time scale is not yet fully understood. The presence of
many hydrogen bonds makes this liquid a challenging substance to study both
experimentally and theoretically. Our experiment and its theoretical description tries to
explore in details the change of short range quasi crystalline structure of bulk water and
water trapped in the net of gelatin gel.[2]

                                                          
[1] B. Ratajska-Gadomska et al.,  Chem. Phys Lett 2006, 429, 575-580.
[2] B. Ratajska-Gadomska et al.,  J. Chem. Phys. 2007, 126, 184708.
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SYNTEZA POLIHYDROKSYLOWYCH POCHODNYCH BICYKLO[4.3.0]NONANU
Z ALLILOCYNOWYCH POCHODNYCH MANNOZY

Anna Błońska, Sławomir Jarosz
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ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, a.blonska@gmail.com

Wykazujące interesujące właściwości biologiczne polihydroksylowe pochodne
perhydroindanu, otrzymywane są głównie w formie racemicznej. W celu syntezy
enencjomerycznie czystych związków o takim wzorze ogólnym zastosowano metodę
opracowaną w naszym zespole,[1] polegającą na przekształceniu allilocynowych
pochodnych cukrów prostych (2) w związki bicykliczne (4), a następnie do otrzymanej
cząsteczki wprowadzono kolejne grupy hydroksylowe.
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[1] review: S. Jarosz, A.Gaweł, Eur. J. Org. Chem. 2005, 3415.
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Dynamic combinatorial chemistry [1] (DCC) paves new prospects for drug
discovery [2] and for material science.[3] DCCs based on target-driven selection of
optimal products from dynamic combinatorial library (DCL) whose covalent elements
are generated by exchange of their components. DCLs can only be formed by using fast
reversible reactions, among them by some [4+2]cycloadditions. Recently, Lehn et al. [4]
have shown that the reaction of fulvenes with cyanoolefines fulfills above-mentioned
conditions.

In this communication we present the preliminary studies on the Diels-Alder
reaction of both symmetric and non-symmetric fulvenes of type 1 with
dicyanofumarates of type 2, leading in reversible way to [4+2]cycloadducts of type 3.
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Reversibility of the reaction was studied by diene exchange experiments. The
process was followed by 1H NMR spectroscopy. The influence of experimental
variables (e.g solvents, the presence of silica gel, alumina, etc.) on the
[4+2]cycloaddition reaction was investigated and will be presented

                                                          
[1] J.-M. Lehn, Science, 2002, 295, 2400.
[2] A.V. Eliseev, J.-M. Lehn, Science, 2001, 291, 2331.
[3] S.J. Rowan, S.J. Cantrill, G.R.L. Cousins,J.K.M. Anders, J.F. Stoddart, Angew. Chem. Int. Ed., 2002,

41, 898.
[4] P.J. Boul, P. Reutenauer, J.-M. Lehn, Org. Lett., 2005, 7, 15.
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WYKRYWANIE I IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH –
DETEKCJA RUCHLIWOŚCI JONÓW (IMS)
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Współcześnie, w obliczu rosnącego zagrożenia terrorystycznego, istotne jest
opracowanie skutecznych metod kontroli osób podejrzanych o posiadanie, wytwarzanie
i wykorzystywanie materiałów wybuchowych (MW) w celach przestępczych.

W prowadzonych pracach stwierdzono fakt, że śladowe ilości substancji
wybuchowych pozostają na rękach lub odzieży osoby mającej z nimi kontakt.
Konieczne jest więc opracowanie skutecznych i prostych sposobów ich detekcji oraz
identyfikacji. Jedną z metod służącą do wykrywania śladowych ilości MW jest
spektrometria ruchliwości jonów IMS (z ang. Ion Mobility Spectrometry), a
wykorzystujące IMS detektory, nazywane są wykrywaczami par MW [1,2].

Badania dotyczące wykrywania MW i oznaczenia granic ich wykrywalności
prowadzone były z wykorzystaniem przenośnego detektora par MW: MO-2M. Służy on
do wykrywania zarówno MW przemysłowych jak i wojskowych, bazujących na
nitroglicerynie, trotylu, heksogenie, pentrycie oraz zawierających markery tj. nitroglikol
(EGDN) oraz dimetylodinitrobutan (DMNB). Aparat jest wykorzystywany m.in. do
kontroli bagażu ręcznego, listów i przesyłek pocztowych, do wykrywania MW na
odzieży, meblach oraz w pojazdach [3]. W pracach doświadczalnych zostały
wykorzystane takie materiały wybuchowe jak: trotyl (TNT), pentryt (PETN), heksogen
(RDX) i nitrogliceryna (NG), jako najbardziej typowe, a także szereg innych MW.

Opracowano i zbadano granice wykrywalności trotylu, heksogenu, pentrytu i
nitrogliceryny dla detektora MO–2M. Wynoszą one w przypadku TNT i RDX: 0,00001
i 0,0001µg oraz PETN 0,0001µg i NG 0,01µg. Wykrywalność materiałów
wybuchowych jest różna w zależności od temperatury badanej próbki. W temperaturze
21°C wykrywany i prawidłowo identyfikowany był trotyl i nitrogliceryna, heksogen
został wykryty dopiero po ogrzaniu do 70°C.

Detektor MO–2M zaprogramowany jest na prawidłowe wykrywanie jedynie 4
materiałów wybuchowych (TNT, RDX, PETN, NG), a dla pozostałych otrzymywane są
wyniki fałszywe. Umożliwia on natomiast pobieranie próbki w sposób ciągły, co jest
bardzo wygodne podczas badań. Dalsze prace, polegające m.in. na umożliwieniu
wykrywania szerokiej gamy MW przedstawionym detektorem, pozwolą skutecznie
wykrywać śladowe ilości materiałów wybuchowych na odzieży, rękach lub bagażu
osoby podejrzanej.

                                                          
[1] A. Budziszewska, praca magisterska, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 2007.
[2] F. Li, Z. Xie, H. Schmidt, S. Sielemann, J.I. Baumbach, Spectrochimica Acta Part B, 2002, 57, 1563–

1574.
[3] Materiały konferencyjne: „Tekhnologia bezopasnosti”, Moskwa, 2008.
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MODIFIED SALEN-CHROMIUM COMPLEXES – EFFICIENT CATALYSTS FOR
ASYMMETRIC TRANSFORMATIONS OF ALDEHYDES

Wojciech Chaladaj,a Janusz Jurczaka,b

aInstitute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences 01-224 Warsaw, Poland
bDepartment of Chemistry, Warsaw University, 02-933 Warsaw Poland

Salen complexes, better known as Jacobsen catalysts, belong to the family of so-
called “privileged” catalysts – ones that has been applied in various, often
mechanistically dissimilar, asymmetric transformations.[1] Jacobsen catalysts have been
applied, inter alia, as chiral Lewis acids in cycloadditions and nucleophilic additions to
carbonyl function of aldehydes.

Herein the applications of modified (Salen)Cr(III) 1a and 1b as efficient catalysts
for asymmetric transformations of aldehydes are presented.[2] Simple modification of
the salicylidene moiety of the classic Jacobsen catalyst by alteration of 3,3’ positioned
t-butyl groups by more satirically demanding ones led to remarkable improvement in
selectivity of discussed reactions.
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[1] Yoon, T. P.; Jacobsen, E. N. Science 2003, 299, 1691.
[2] (a) Kwiatkowski, P.; Chaładaj, W.; Jurczak, J. Synlett 2005, 2301. (b) Chaładaj, W.; Kwiatkowski, P.;

Jurczak, J. Synlett 2006, 3263 (c) Chaładaj, W.; Kwiatkowski, P.; Jurczak, Tetrahedron Lett. 2007, 48,
2407.
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DEOKSYGENACJA BARTONA-MCCOMBIE III-RZĘDOWYCH ALKOHOLI
PRZEZ ESTRY METYLO OKSALILOWE Z UŻYCIEM

POLIMETYLOHYDROKSILOKSANU JAKO ŹRÓDŁA ATOMÓW WODORU

Paweł Chochrek, Jerzy Wicha

Instytut Chemii Organicznej, Polskiej Akademii Nauk,
 ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, pchoch@poczta.fm

Zastosowanie deoksygenacji Bartona-McCombie do III-rzędowych alkoholi jest
ważną reakcją i poświęcone jest jej wiele uwagi.[1] Jednak preparatyka estrów
tiokarbonylowych alkoholi III-rzędowych jest trudna. Innymi związkami z grupami
rodnikofilowymi są estry metylo oksalilowe, jako przejściowe produkty w reakcji
deoksygenacji.[2] Reakcja estrów metylo oksalilowych nie zawsze przebiega czysto lub
z zadowalającymi wydajnościami. Powstaje często obok pożądanego produktu
deoksygenacji zregenerowany alkohol.[3] Zauważyliśmy, że polimetylohydrosiloksan
(PMHS) w obecności katalitycznej ilości tlenku bis(tributylocyny),[4]
azobis(cycloheksanokarbonitrilu) (ACCN) i tert-butanolu można z powodzeniem
zastosować do reakcji deoksygenacji alkoholi III-rzędowych przez estry metylo
oksalilowe z bardzo dobrymi wydajnościami. Metodę tą zastosowaliśmy do
otrzymywania pochodnej trans-hydrindanu – kluczowego intermediatu w syntezie
1α,25-dihydokywitaminy D3 (kalcytriolu).

1. (Bu3Sn)2O, PMHS,
t-BuOH, ACCN, 
ksyleny, 150oC
2. LiAlH4
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[1] a) Barton, D. H. R.; McCombie, S. W. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1975, 1574-1585. b) Barton, D.

H. R. Half a Century of Free Radical Chemistry; Cambridge University Press: Cambridge, 1993.
c) Barton, D. H. R.; Hartwig, W.; Hay Motherwell, R. S.; Motherwell, W. B.; Stange, A. Tetrahedron
Lett. 1982, 2019-2022.

[2] Dolan, S. C.; MacMillan, J. J. C. S. Chem. Commun. 1985, 1588-1589.
[3] a) Corey, E. J.; Su, W. G. J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 7534-7536. b) Luzzio, F. A.; Fitch, R. W. J.

Org. Chem. 1999, 64, 5485-5493.
[4] Lopez, R. M.; Hays, D. S.; Fu, G. C. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 6949-6950.
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SYNTEZA I BADANIE POCHODNYCH TIOFENU STOSOWANYCH W
TRANZYSTORACH ORGANICZNYCH

Ewa Chojecka, Małgorzata Zagórska

Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, echojecka@op.pl

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój elektroniki organicznej
i molekularnej. Przykładem są tranzystory, które ze względu na swoje właściwości
wzmacniające moc sygnałów elektrycznych znajdują szerokie zastosowanie, czego
widocznym efektem jest postępująca miniaturyzacja urządzeń elektronicznych [1], [2].
Wciąż trwają badania nad otrzymaniem nowych organicznych półprzewodników typu
p i n [3]. Jednym z obiecujących materiałów są oligotiofeny z podstawnikami
alkilowymi lub perfluoroalkilowymi [4].

Synteza tetramerów tiofenowych przeprowadzona została metodą Stille’a na
drodze sprzężenia pochodnych cynoorganicznych z pochodnymi bromowymi
z zastosowaniem Pd(PPh3)4 jako katalizatora. Skład i strukturę chemiczną produktów
potwierdzano stosując analizę elementarną, spektroskopię rezonansu magnetycznego,
spektroskopię absorpcyjną w podczerwieni oraz spektroskopię masową.

Zbadano właściwości spektroskopowe otrzymanych quatertiofenów: absorpcyjne
w zakresie widzialnym (UV-VIS) oraz emisyjne (fotoluminescencja) oraz
przeprowadzono ich analizę termiczną stosując skaningową kalorymetrię różnicową
(DSC). Wykonano także badania chronowoltamperometryczne w zakresie utleniania
i redukcji quatertiofenów. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1.

badany związek
λ absorpcji

/ nm
λ emisji

/ nm Ttop / °C Epox / V Epred / V
2,2’;5’,2”;5”,2”’-quatertiofen 391 454, 482 212 0,61 –2,14

5-heksylo-2,2’;5’,2”;5”,2”’-quatertiofen 399 459, 489 164 0,55 –2,13
5-perfluoroheksylo-2,2’;5’,2”;5”,2”’-
quatertiofen

399 466, 493 205 0,70 –1,84

5,5”’-diheksylo–2,2’;5’,2”;5”,2”’-quatertiofen 403 464, 495 180 0,49 -
Tabela 1. Właściwości spektroskopowe, temiczne i elektrochemiczne quatertiofenów. Epox - potencjał

początku utleniania, Epred - potencjał początku redukcji.

Podstawniki alkilowe zwiększają rozpuszczalność oligomerów tiofenowych,
a perfluorowane zdecydowanie ją zmniejszają. Obecność i rodzaj podstawnika
w niewielkim stopniu wpływa na właściwości spektroskopowe badanych związków.
Podstawniki obniżają temperaturę topnienia tetrameru tiofenowego: większy wpływ
mają podstawniki alkilowe niż perfluorowane. Podstawnik elektronodonorowy obniża
potencjał utleniania (ułatwia utlenianie). Wpływ na proces redukcji jest nieznaczny.
Podstawnik elektronoakceptorowy przesuwa potencjał redukcji do wartości mniej
ujemnych (ułatwia redukcję) jednocześnie utrudniając proces utleniania.

                                                          
[1] G. Horowitz, Adv. Mater., 1998, 10, 365-377.
[2] Z. Bao, Adv. Mater., 2000, 12, 227-230.
[3] C. R. Newman, C. D. Frisbie, D. A. da Silva Filho, J. L. Brédas, P. C. Ewbank, K. R. Mann, Chem.

Mater., 2004, 16, 4436-4451.
[4] A. Facchetti, M. Mushrush, M.-H. Yoon, G. R. Hutchinson, M.A. Ratner, T.J. Marks, J. Am. Chem.

Soc., 2004, 126, 13859 – 13874.
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SYNTEZA ZWIĄZKÓW POLIHYDROKSYLOWYCH O DŁUGICH ŁAŃCUCHACH

Maciej Cieplak, Sławomir Jarosz

Instytut Chemii Organicznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, cieply@icho.edu.pl

Polihydroksylowe karbocykliczne związki o dużych pierścieniach (> 10 atomów
węgla) są związkami mało znanymi. Można je traktować jako mimetyki antybiotyków
makrolidowych, posiadających bardzo interesujące właściwości.

Syntezy takich układów można realizować na różnych drogach. Zastosowaliśmy
metodę opracowaną w naszym zespole metodę syntezy, polegającą na łązceniu dwóch
jednostek cukrowych w reakcji Hornere-Emontsa, a następnie sereoselektywnej
redukcji grupy karbonylowej i cis-hydroksylacji wiązania podwójnego[1], w syntezie
układów polihydroksylowych o struktórze umożliwiającej selektywną funkcjonalizację
zróżnicowanych pozycji terminalnych.

Otrymane związki mogą być cennymi prekursorami zwiąków
polihydroksylowych o syntezy długołańcuchowych zwiąków polihydroksylowych
zawierających >> 12 atomów węgla w łańcuchu oraz karbocyklicznych pochodnych o
dużych i bardzo dużych pierścieniach.
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[1] S. Jarosz, M. Mach, J. Chem. Soc., Perkin Trans. I, 1998, 3943.
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OPRACOWANIE METODY OZNACZANIA TORU W MATERIAŁACH
BILOGICZNYCH ZA POMOCĄ NAA I CHROMATOGRAFII JONOWEJ

Elżbieta Czerska, Krzysztof Kulisa, Bożena Danko, Rajmund Dybczyński

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Chemii Analitycznej,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, e.czerska@ichtj.waw.pl

Oznaczanie śladowych ilości wybranego pierwiastka oparto na koncepcji
połączenia neutronowej analizy aktywacyjnej z selektywnym i ilościowym
wydzieleniem analitu przy zastosowaniu chromatografii kolumnowej. Podjęto prace nad
opracowaniem bardzo dokładnych metod oznaczania toru (232Th) w materiałach
biologicznych.

Zaproponowana wstępnie procedura analityczna oznaczania toru składa się z
następujących etapów: mineralizacja próbki mieszaniną HNO3+H2O2+HF w układzie
zamkniętym w polu mikrofalowym oraz selektywnego oddzielenia toru od innych
pierwiastków na kolumnie Dowex 1-X8 [NO3

–] z roztworu 8M HNO3.
Zanieczyszczenia wymywano 8M HNO3, natomiast tor 1M HCl o temp. 70oC. Kation
toru tworzący ujemnie naładowany związek azotanowy jest przyłączany do
czwartorzędowej aminy. Po usunięciu zanieczyszczeń, tor jest wymywany kwasem
solnym, który niszczy kompleks Th(NO3)6

2–, pozostawiając jon Th4+, który już jako
kation nie jest wiązany przez anionit.[1]

Zbadano wpływ soli obojętnej na współczynnik podziału toru oraz temperatury i
stężenia kwasu wymywającego badany analit.

Wymyte frakcje toru zatężano w ampułce polietylenowej i naświetlano wraz ze
wzorcem w reaktorze jądrowym. Zawartość toru w badanym materiale oznaczana jest
na podstawie pomiaru promieniowania 233Pa, który powstaje w reaktorze w wyniku
wychwytu neutronów termicznych przez 232Th.

PaThnTh 233233),(232 ⎯⎯→⎯
−βγ

Szybkość zliczania fotopiku emitowanego przez Pa mierzono γ-spektrometrycznie
i porównywano z szybkością zliczania wzorca w tych samych warunkach
geometrycznych.

Zaproponowany schemat pozwala także na instrumentalny pomiar toru techniką
chromatograficzną wykorzystując kolumnę kationowymienną z grupami fosfinowo –
karboksylowymi oraz detekcję spektrofotometryczną.

Dokładność zaproponowanej metod sprawdzono analizując materiały odniesienia
z atestowaną zawartością badanego pierwiastka dla obu detekcji.

                                                          
[1] NAS-NS 3004, U.S.Atomic Energy Commision.
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ZASTOSOWANIE β-AMINOALKOHOLI I ICH POCHODNYCH W KATALIZIE
ASYMETRYCZNEJ

Grzegorz Dołęga, Rafał Ćwiek, Zbigniew Kałuża
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ul.Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
dolega14@wp.pl, rafał.028@interia.pl

Naturalne i syntetyczne β-aminoalkohole stosowane są jako ligandy w katalizie
asymetrycznej oraz organokatalizie.[1] W ramach projektu opracowaliśmy syntezę
β-aminoalkoholi 2 i 3 oraz diaminy 4 z heksahydropiroloizochinolin 1. Czyste
optycznie analogi alkaloidów izochinolinowych, zawierających czwartorzędowe
centrum asymetrii możemy uzyskiwać w łatwy sposób z kwasu winowego.[2,3]

Związki 2, 3, 4. z powodzeniem zastosowaliśmy w katalizie asymetrycznej, na
przykładzie redukcji z przeniesieniem atomu wodoru oraz desymetryzacji mezo-dioli.
[4,5]
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[1] E. N. Jacobson, A. Pfatz, H. Yamamoto, Comprehensive Catalysis. Springer, 1999.
[2] D. Mostowicz, R. Wójcik, G. Dołęga, Z. Kałuża, Tetrahedron Lett., 45, 2004, 6011.
[3] D. Mostowicz, R, Wójcik, K. Mroczko, G. Dołega, Z. Kałuża, Tetrahedron, 62, 2006, 943.
[4] X. Wu, X. Li, F. King, J. Xiao, Angew. Chem. Int. Ed., 44, 2005, 3407.
[5] D. Nakamura, K. Kakiuchi, K. Koga, R. Shirai, Org. Lett. 8, 26, 2006, 6139.



P-16

34

BADANIA NAD OTRZYMYWANIEM NANOKRYSZTAŁÓW AZOTKU GALU

Paweł Dominik, Joanna Styczek, Witold Adamkiewicz, Sławomir Podsiadło

Wydział Chemiczny Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pdominik@ch.pw.edu.pl

Etymologia słowa „nano” wywodzi się z języka greckiego gdzie nán(n)os oznacza
karzeł. Nanonauka jest nową, szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy o materiałach,
których przynajmniej jeden z wymiarów ma wartość do 100nm. Kryształy o wymiarach
nanometrycznych mogą wykazywać znacząco różne właściwości fizyczne oraz
chemiczne w porównaniu z monokryształami o wymiarach makroskopowych.
Nanokryształy półprzewodnikowe np. azotku galu są grupą materiałów
przewidywanych do zastosowania w nanotechnologii do budowy nanourządzeń, które
znajdą zastosowanie w medycynie, fotonice czy fotowoltaice.

Metodami służącymi do otrzymywania nanokryształów są często metody
dotychczas powszechnie stosowane do otrzymywania monokrystalicznych warstw
czystego bądź domieszkowanego azotku galu. Najbardziej znane to: metoda MBE
(Molecular Beam Epitaxy) [1], metoda MOCVD [2], które wymagają zastosowania
bardzo drogiej aparatury, bądź metoda HVPE (Hydride Vapor Phase Epitaxy) [3]. Na
Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w zespole dr hab. inż. Sławomira
Podsiadło opracowano tanią metodę otrzymywania monokrystalicznych warstw
czystego oraz domieszkowanego azotku galu jest to tzw. metoda SSM (Sublimation
Sandwitch Method). Bazując na tej metodzie opracowano nowy układ do otrzymywania
nanokryształów GaN. Najczęściej stosowanym mechanizmem otrzymywania
nanokryształów GaN w postaci nanodrutów jest mechanizm para-ciecz-kryształ. W
literaturze tematu stosowanymi katalizatorami są: srebro, złoto, nikiel czy żelazo.
Analiza diagramu fazowego układu gal- ind [4] wskazuje, że istnieje możliwość
wykorzystania indu jako katalizatora wzrostu. Wówczas można przy pomocy taniej
metody naparowywania metali w atmosferze gazu obojętnego otrzymać na powierzchni
monokrystalicznego podłoża (GaN/α-Al2O3), ind w stanie wysokiej dyspersji (tzn., w
postaci nanokropel). Tak przygotowane podłoże może posłużyć do otrzymywania
nanodrutów GaN metodą SSM. Również stosując proces dwu stopniowy można
otrzymanać nanokryształy w postaci nanokulek GaN. W pierwszym etapie na
monokrystaliczne podłoże (GaN/α-Al2O3 bądź α-Al2O3) naparowywany jest metaliczny
gal, a następnie uzyskane nanokrople poddawane są procesowi azotowania.

                                                          
[1] R. K. Debnath, R. Meijers, T. Richter, T. Stoica, R. Calarco, H.Luth, Appl. Phys. Lett. 2007, 90, 117-

123.
[2] G. Kipshidze, B. Yavich, A. Chandolu, J. Yun, V. Kuryatkov,  I.Ahmad,  D. Aurongzeb, M. Holtz, H.

Temkin, Appl. Phys. Lett. 2005, 86, 033104.
[3] G. Seryogin, I. Shalish, W. Moberlychan, V. Narayanamurti,  Nanotech. 2005, 16, 2342.
[4] Predel, B., Landolt-Bornstein, Group IV Physical Chemistry - Phase Equilibria,

Crystallographic and Thermodynamic Data of Binary Alloys, Volume 5 – Electronic Materials and
Semiconductors. Springer – Verlag, 1991-1998.
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WPŁYW MODYFIKACJI CZĄSTECZKI GLUKOZY NA JEJ WŁAŚCIWOŚCI
UPŁYNNIAJĄCE CERAMICZNYCH MAS LEJNYCH

Z NANOPROSZKU TLENKU GLINU

Paweł Falkowski, Mikołaj Szafran

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, falkowski@ch.pw.edu.pl

Jednym z głównych problemów w stosowaniu nanoproszków ceramicznych jest
ich tendencja do tworzenia aglomeratów. Aglomeracja uniemożliwia otrzymanie
wyrobów charakteryzujących się nanometrycznymi wielkościami ziaren, w pełni
zagęszczonych i nieposiadających wewnętrznych wad struktury.

W celu ograniczenia efektu aglomeracji do produkcji materiałów z nanoproszków
ceramicznych techniką odlewania z mas lejnych stosuje się różnego typu dodatki
organiczne. Wcześniejsze badania pokazały, że takimi dodatkami nadającymi masie
lejnej odpowiednie właściwości są monosacharydy [1,2,3]. Związki te wykazują wiele
zalet w porównaniu z innymi upłynniaczami organicznymi. Sacharydy są substancjami
nietoksycznymi, łatwo dostępnymi i co najważniejsze są rozpuszczalne w wodzie.

Badania pokazały, że struktura chemiczna sacharydów stosowanych jako
upłynniacze może mieć znaczący wpływ na parametry badanych gęstw ceramicznych.
W celu wyjaśnienia tego efektu przeprowadzono badania nad wpływem modyfikacji
cząsteczki glukozy na właściwości upłynniające. W tym celu do badań wykorzystano
D-glukozę (POCH), oraz związki pochodne glukozy: kwas glukuronowy (FLUKA),
oraz 3-O-metylo-D-glukopiranozę (Koch Light Laboratories Ltd.) (Rys.1).

Rys.1 Struktury chemiczne związków wykorzystanych w
badaniach a) D-glukoza, b) 3-O-metylo-D-glukopiranoza, c)
kwas glukuronowy

Rys.2 Wpływ D-glukozy, 3-O-metylo-D-glukopiranozy i
kwasu glukuronowego na lepkość masy lejnej z nanoproszku
tlenku glinu (30 %obj.) przy szybkości ścinania 100 s–1

Badania wykazały, że kwas glukuronowy wykazuje najlepsze właściwości
upłynniające (Rys.2). Może to być efektem modyfikacji podwójnej warstwy
elektrycznej przez wprowadzane z kwasem jony H+. Wprowadzenie jonów H+ może
powodować także zwiększenie ilości grup OH2

+ na powierzchni cząstek ceramicznych
Powierzchniowe grupy OH2

+ mają większą zdolność do tworzenia wiązań wodorowych
niż grupy OH, co może zwiększać adsorpcje cząsteczek kwasu na powierzchni
nanoproszku tlenku glinu zmniejszając tym samym lepkość masy lejnej.
                                                          
[1] C. Li, M. Akinc, J. Am. Ceram. Soc., 2005, 88, 1448–54.
[2] P.Falkowski, M.Szafran, T.Mizerski, Polski Biuletyn Ceramiczny: Ceramika, 2006, 99, 553-560.
[3] P.Falkowski, M.Szafran, T.Mizerski, K.Wysocka, Polski Biuletyn Ceramiczny: Ceramika, 2008, 103,

859-866.
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WPŁYW PARAMETRÓW ADSORPCYJNYCH NA PROCES USUWANIA JONÓW
URANYLOWYCH Z ROZTWORÓW WODNYCH PRZY ZASTOSOWANIU

RÓŻNYCH FORM HDTMA-BENTONITU

Agnieszka Gajowiak, Marek Majdan, Stanisław Pikus

Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin, aga1428@gmail.com

Problematyka związana z zanieczyszczaniem jonami uranylowymi gleb i wód jest
szeroko rozpowszechniona na terenach górniczych i w produkcji materiałów
jądrowych[1]. Zrozumienie procesów podziału przedmiotowego jonu pomiędzy fazę
wodną a stałą stanowi podstawowy warunek dalszego z nim postępowania w
środowisku. W wielu układach podział ten, interpretowany jest przez badaczy jako
istnienie kontrolowanej adsorpcji jonu uranylowego na mineralnych powierzchniach[2].

Bentonit jest gliną przede wszystkim złożoną z montmorillonitu należącego do
grupy smektytu[3], cenioną ze względu na swoje właściwości sorpcyjne wobec
większości radionuklidów [4], w tym jonów uranylowych.

W ramach prowadzonych prac badawczych dokonano analizy wpływu: pH,
stężenia węglanów, czasu na proces adsorpcji uranylu na modyfikowanych formach
bentonitu. Ponadto, wyniki sorpcji opisano za pomocą modelu izotermy Langmuira-
Freudlicha, jak również zbadano otrzymane widma XRD.

Analiza danych eksperymentalnych wpływu pH na sorpcję jonów uranylowych na
modyfikowanych formach bentonitu pozwoliła zauważyć, że jednocześnie ze wzrostem
pH w zakresie od 3 do 6 wzrasta sorpcja uranu. Z kolei dla dalszych obszarów pH
zależna jest od modyfikacji adsorbentu, spadku stężenia uranylu w fazie
modyfikowanego bentonitu lub jest stała. Wzrost sorpcji U(VI) w kwaśnym środowisku
wynika z obecności następujących kationów w fazie bentonitu: UO2

+2, UO2(OH)+,
(UO2)2(OH)+2, (UO2)3(OH)5

+ i UO2(OH)2. Natomiast stopniowy spadek stężenia w fazie
bentonitu w zasadowym zakresie pH lub jego stały poziom pojawia się jako wynik
istnienia anionowych kompleksów UO2(OH)3

–, (UO2)2(OH)4
–2, (UO2)3(OH)7

–
, które są

obecne w wodnej fazie i mogą być przyciągane przez dodatnio naładowaną
powierzchnię bentonitu, modyfikowaną przez kationy alkiloamoniowe. Należy
nadmienić, iż maksimum sorpcji dla poszczególnych form modyfikowanego bentonitu
przypada w zakresie pH 6-7. Obecność kompleksującego czynnika (5·10–4 M NaHCO3)
determinuje o sile tworzonych kompleksów i zapewnia właściwy wpływ na wydajność
sorpcyjną. Dane sorpcyjne wskazują, że procentowy udział adsorbenta w modyfikacji
powyżej CEC zwiększa wydajność sorpcyjną, w zakresie pH od 5.5 do 9.

Na podstawie przeprowadzonych badań wpływu czasu na równowagę adsorpcji
uranylu na modyfikowanym bentonicie, stwierdzono że równowaga ustala się już po 6
godzinach wytrząsania. Adsorpcja jonów uranylowych na organoglinie jest reakcją
pierwszorzędową ze względu na stężenie uranylu w fazie wodnej, ponieważ wykres
ln[[ct[UO2

+2]–cr[UO2
+2])/(cw[UO2

+2]–cr[UO2
+2]) vs t ma charakter prostoliniowy.

                                                          
[1] Mellah A., Chegrouche S., Barkat M., Journal of Colloid and Interface Science, 2006, 296, 434-441.
[2] Catalano J.G., Gordon E., Brown Jr.,Geochemica et Cosmochimica Acta, 2005, 69, 2995-3005.
[3] Kawatra S.K., Ripke S.J., Mineral Engineering, 2001, 14, 647-659.
[4] Misanna T., Garcia-Gutierrez M., Alonso U., Applied Clay Science, 2004, 26, 137-150.
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SYNTEZA FOSFO-ANALOGÓW SACHAROZY

Anna Gaweł, Sławomir Jarosz
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W naszym zespole została opracowana wydajna metoda otrzymywania
receptorów makrocyklicznych zawierających w swojej budowie szkielet sacharozowy.
[1] Związki tego typu zostały zsyntezowane poprzez połączenie pozycji 6 i 6’
w 1’,2,3,3’,4,4’-heksabenzylosacharozie poprzez mostek heteroatomowy.
Tak otrzymane analogi eterów koronowych 1 (X=O), wykazywały umiarkowane
zdolności komplekujace wzlędem jednowartościowych jonów metali oraz kationu
amoniowego. Jednak zastąpienie jednego atomu tlenu w mostku polieterowym atomem
azotu spowodowało znaczący wzrost stałej kompleksowania kationu amoniowego.
Zachęceni takimi rezultatami skupiliśmy swoja uwagę na możliwości wprowadzenia
innych heteroatomów w tego typu receptorach na bazie sacharozy (np. 2). Nasze
badania sa również skierowane w stronę otrzymania niecyklicznych receptorów typu 3,
oraz analogów związków naturalnych takich jak 4.

OHOH

O

OH

O
O

OH

OH

OH
OH

OH

OO

O

RO

O
O

RO

RO

OR
OR

OR

X
X n

 

OP

O

RO

O
O

RO

RO

OR
OR

OR

O OEt

OEt
R"

P

X

R'
X

R'

P

X
R'

X
R'

PP

X X
n
 

R' R'

or

X = O, N, P
R' = Ar
R = Bn, H

1

sacharoza

6
6'

4

3

or

2

                                                          
[1] a) Jarosz S., Mach M. Eur. J. Org. Chem. 2002, 769-780; b) Jarosz S., Listkowski A., Lewandowski

B., Ciunik Z., Brzuszkiewicz A. Tetrahedron 2005, 61, 8485-8492.
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Porphycene (PC), the first known isomer of porphyrin (PR), possesses two
internal hydrogen bonds involving the same donors and acceptors – nitrogen atoms.
Two internal hydrogen atoms undergo a rapid exchange between the nitrogen atoms.
Very strong double intramolecular N–H···N hydrogen bond, due to first, the rectangular
shape of the inner cavity that leads to nearly linear arrangement of three atoms, and
second, a small N–N distance (2.63 Å in PC as compared to 2.89 Å in PR). The cavity
dimensions in PC are very sensitive to peripheral substituents, even such “mild” ones as
alkyl groups. For instance, in 9,10,19,20-tetra-methylporphycene (TMPC) the N–N
distance is 2.53 Å.

DFT vibrational spectra calculations agree with the experimental ones, except for
the N-H stretching bands, which the calculations predict at about 2800 cm–1, with the
highest intensity in whole spectrum. However, no strong bands are observed in the
1800-2950 cm–1 region. The same is true for TMPC and other alkyl substituted
porphycenes. In contrast to PC, the situation is clear for PR, for which both calculations
and experiment locate the N–H bands about 3400 cm–1. The behaviour of porphycenes
is caused by strong intramolecular N–H···N hydrogen bonds that make the N–H
vibrations strongly anharmonic. Using the electronic and vibrational spectra of
differently substituted porphycenes and the deuterated ones, combined with the results
of calculations, we are trying to describe vibrational structure of PC and its derivatives.
The main goal is to assign the N–H vibrations and to find how their position, shape, and
intensity are influenced by the internal cavity parameters.[1,2]
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[1] K. Malsch, G. Hohlneicher, J. Phys. Chem. A 1997, 101, 8409.
[2] P. M. Kozlowski, M. Z. Zgierski, J. Baker, J. Chem. Phys. 1998, 109, 5905.
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SYNTEZA PREKURSORÓW ALKILOWYCH I ARYLOWYCH DITLENKÓW
DINITRYLI I PRÓBY ZASTOSOWANIA ICH W REAKCJI Z FULERENEM C60

Paweł Gawryś, Magdalena Popławska

Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, majdo007@wp.pl

Fulereny, egzotyczna odmiana alotropowa węgla, została odkryta w 1985 roku,
a pięć lat później dostępna w ilości makroskopowej. Pomimo kilkunastu lat
intensywnych badań, problem selektywnej funkcjonalizacji fulerenów jest wciąż
otwarty. Brak pożądanej selektywności w reakcji poliaddycji monofunkcyjnych
reagentów [1,2], skłonił badaczy do wykorzystania polifunkcyjnych substratów, gdzie
dwie lub więcej grup funkcyjnych ulegających addycji do fulerenu powiązanych jest
łącznikiem. Literatura dotycząca poliaddycji tlenków nitryli do fulerenu C60 jest uboga
[3,4]. Skłania to do próby opracowania zależności charakteru poliaddycji od budowy
ditlenków dinitryli, której ogólny schemat przedstawiono poniżej.

N
+

O G N
+

O

toluen

O
N G

O
N

O
N

O

N

G

vs.

PREKURSOR DITLENKU DINITRYLU

Opracowano metody syntezy prekursorów ditlenków dinitrylu kwasu
bursztynowego, tereftalowego oraz 2,2’-bifenylodikarboksylowego. Reakcje
generowanych ditlenków dinitryli z fulerenem C60 zakończyły się powodzeniem.
Ditlenek dinitrylu kwasu bursztynowego generowano na dwa sposoby. W zależności od
prekursora i warunków reakcji otrzymywano monoaddukt lub diaddukt do jednej sfery
fulerenu. W przypadku ditlenków z łącznikami zawierającymi pierścienie aromatyczne
otrzymywano produkty zawierające w cząsteczce dwie sfery fulerenu. W dwóch
ostatnich przypadkach stopnie przereagowania fulerenu były duże, w związku z
efektywnym generowaniem ditlenku dinitrylu z reaktywnego prekursora.

Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że wydajności reakcji fulerenu
z ditlenkiem dinitrylu są duże, jeśli ditlenek generowany jest z reaktywnego prekursora.
Pozycja drugiej addycji zależy od budowy łącznika. Jeśli jest to prosty łącznik typu
łańcucha alkilowego następują dwie addycje do jednej sfery fulerenu. W przypadku
sztywnych łączników faworyzowana jest diaddycja do dwóch sfer fulerenu.

                                                          
[1] Thilgen C., Sergeyev S., Diederich F., Top. Curr. Chem., 2004, 248, 1-61.
[2] Nakamura Y., O-Kawa K., Nishimura Y., Bull. Chem. Soc. Jpn., 2003, 76, 865-882.
[3] Irngartinger H., Weber A., Tetrahedron Lett., 1996, 37, 4137-4140.
[4] Meier M. S., Popławska M., Tetrahedron, 1996, 52, 5043-5052.
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Materiały ceramiczne cieszą się wielkim zainteresowaniem, jako materiał twardy i
odporny chemiczne i termicznie przy jednoczesnej niskiej gęstości. Jednak kruchość
tych materiałów zawęża obszar aplikacji elementów ceramicznych. Jedną z metod
zwiększenia odporności na kruche pękanie ceramiki realizowane jest poprzez
wprowadzenie plastycznych cząstek metalu. Kompozyty o osnowie ceramicznej z
rozproszonymi w niej cząstkami metalu, przy zachowanej niskiej ścieralności i
stosunkowo niskiej gęstości (w porównaniu z materiałami metalowymi), odznaczają się
wyższą odpornością na kruche pękanie [1,2] i szoki cieplne [3].

Otrzymano kompozyty w układzie Al2O3/Fe i Al2O3/Ni. Tlenek glinu jest
cenionym materiałem konstrukcyjnym o twardości 9 w skali Mohsa. W badaniach nad
otrzymywaniem kompozytów ceramika-metal metodą „slip casting” (odlewania mas
lejnych w formach gipsowych) zastosowano tlenek glinu o średniej średnicy cząstek
0,4µm i o gęstości 3,926g/cm3. W roli fazy rozproszonej zastosowano dwa rodzaje
proszków metalicznych: proszek żelaza firmy BASF (GmbH Germany) o średnicy
cząstek 4µm i gęstości 7,81g/cm3 i proszek niklu (Sigma-Aldrich) o średnicy cząstek
2,13µm i gęstości 8,9g/cm3.

Metoda formowania „slip casting” umożliwia uzyskanie wyrobów o
skomplikowanych kształtach, jednocześnie jest to metoda tania i popularna w
technologii ceramiki. Znajomość zjawisk zachodzących wokół cząstek zawieszonych w
masie lejnej pozwala na otrzymanie kompozytów ceramika-metal o z góry założonej
mikrostrukturze. Odpowiednio dobrane warunki i środowiska upłynniania mieszaniny
proszków ceramicznego i metalicznego pozwalają na otrzymanie kompozytów o
jednorodnym bądź gradientowym stężeniu cząstek metalu [4,5].

                                                          
[1] K. Konopka, A. Oziębło, Material characterization, 2001, 46, 125-129.
[2] K. Konopka, M. Maj, K. J. Kurzydłowski, Materials Characterisation, 2003, 51, 335-340.
[3] M. Aldridge, J. A. Yeomans, J. Eur. Ceramic Soc., 1998, 19, 1769-1775.
[4] M. Szafran, K. Konopka, E. Bobryk, K.J. Kurzydłowski, J. Eur. Ceramic Soc., 2007, 27, 651-654.
[5] M. Szafran, E. Bobryk, M. Gizowska, G. Rosłoniec, K. Konopka, Kompozyty, 2006, 3, 126-129.
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Chemia radiacyjna polipropylenu (PP) jest interesująca poznawczo ze względu na
specyficzny, łańcuchowy mechanizm oksydegradacji. Pierwotne zjawiska inicjowane
promieniowaniem zachodzą z małą energią aktywacji jednak wtórne procesy, zwłaszcza
te na powierzchni wykazują różną zależność od temperatury pokojowej i kriogenicznej
[1]. Przemiany spowodowane promieniowaniem jonizującym idą najdalej ze wszystkich
przemian wywołanych czynnikami zewnętrznymi (poza destrukcją termiczną) [2].
Ważną dla właściwości polipropylenu jest obecność w każdym jego merze
trzeciorzędowego atomu węgla. Pokazuje to porównanie odporności radiacyjnej PP i
PE. O ile polietylen w wyniku działania promieniowania jonizującego łatwo sieciuje
tworząc wiązania poprzeczne to polipropylen ulega szybkiej postradiacyjnej
oksydegradacji. W pracy zwracamy uwagę na rolę gniazd wielojonizacyjnych w chemii
radiacyjnej, temat praktycznie pomijany w literaturze [3].

Analiza chromatograficzna (GC) produktów gazowych powstających w wyniku
radiolizy polimerów stanowi istotny wkład w poznanie chemicznych mechanizmów
procesów degradacji i sieciowania. Wydajność radiacyjnie wydzielanego wodoru
pozwala ocenić przebieg zjawiska powstawania makrorodnika i opisać np. ochronne
działanie związków aromatycznych na etapie pierwotnego efektu jonizacji. Analiza
ubytku tlenu pochłanianego w zainicjowanych powstaniem makrorodnika procesach
postradiacyjnego utleniania jest oryginalnym wkładem do opisu degradacji
polipropylenu. Metoda GC umożliwia opis zjawisk utleniania w skali godzin.
Równoległe oznaczanie tlenku węgla i metanu pozwala interpretować uzyskane wyniki
z punktu widzenia wtórnych procesów degradacji. Po raz pierwszy opisano wpływ
dodatków aromatycznych do polipropylenu na wydajności radiacyjnie wydzielanego
metanu. Prowadząc oznaczania bezpośrednio po napromieniowaniu i po czasie
odpowiadającym okresowi indukcji postradiacyjnych produktów utleniania spróbowano
zinterpretować te wyniki z punktu widzenia zjawisk ochronnych w gniazdach jedno i
wielojonizacyjnych. Wydaje się, że metoda chromatografii gazowej może okazać się
również bardzo użyteczna w badaniach procesów fotodegradacji i termodegradacji
polimerów. W badaniach produktów postradiacyjnego utleniania polipropylenu w
oryginalny sposób wykorzystano metodę spektroskopii absorpcyjnej w wersji
odbiciowej światła rozproszonego (DRS) [4]. Za jej pomocą identyfikowano produktu
utleniania PP w nieprzezroczystych dla światła próbkach proszków polimerów. Na
przykładzie kompozytów PP/PET wykazano, że stosując metody chromatografii
gazowej sprzężone z DRS można wstępnie przewidywać kierunek i wartość zmian
odporności radiacyjnej materiałów polimerowych. Informacje te są niezwykle cenne w
projektowaniu np. wyrobów medycznych sterylizowanych wiązką elektronów (EB).

                                                          
[1] W. Głuszewski W, Z.P. Zagórski, Nukleonika, 2008, (w druku).
[2] Z.P. Zagórski, W. Głuszewski, Elastomery, 2007, 67, 15-19.
[3] Z.P. Zagórski, Radiat. Phys. Chem., 2002, 69, 9-19.
[4] Z.P. Zagórski, W. Głuszewski, Modyfikacja polimerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Wrocławskiej 2007, 219-222.



P-24

42

POLIMERYZACJA PIROLU NA GRANICY DWÓCH
NIEMIESZAJACYCH SIĘ CIECZY

Marianna Gniadek, Mikołaj Donten, Zbigniew Stojek

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, mgniadek@chem.uw.edu.pl

W ostatniej dekadzie gwałtownie wzrosło zainteresowanie funkcjonalizowaniem
polimerów przewodzących ze względu na ich liczne zastosowania. Jednym z częściej
badanych w tym aspekcie polimerów jest polipirol, którego z powodzeniem można
używać do konstrukcji bioczujników, jak również jako powłok antykorozyjnych.
Dodatkowo możliwość wprowadzania w trakcie syntezy do struktury polimeru
nanocząstek metali daje sposobność zwiększania przewodnictwa takiego materiału.

W badaniach udało się uzyskać materiał kompozytowy polipirol ze srebrem w
trakcie syntezy na granicy dwóch niemieszających się faz. Monomer umieszczony był
w fazie organicznej (pirol w nitrobenzenie), a utleniacz (azotan (V) srebra) w fazie
wodnej. Na granicy tych dwóch faz rozpoczynał się proces polimeryzacji, który w
czasie postępował i powodował powstawanie zróżnicowanego strukturalnie kompozytu.
W zależności od miejsca naczynia, czyli czasowej i przestrzennej dostępności
monomeru i utleniacza, obserwowaliśmy powstawanie różnorodnych struktur polimeru
polipirol-Ag. Następnie otrzymany materiał charakteryzowano za pomocą
skaningowego mikroskopu elektronowego i stwierdzono występowanie licznych
obiektów przypominających granule polimerowe otaczające nanokryształy srebra.
Podobne układy uzyskiwał S. Jing [1] i współpracownicy tyle, że w układzie
jednofazowym, czyli pirol i jony Ag+ w roztworze wodnym. W takim układzie
wytwarzali najpierw koloidalne srebro, wokół którego narastał w takcie polimeryzacji
polipirol. Innym bardzo ciekawym rodzajem struktur powstałych w naszych próbkach
są nanakable z rdzeniem srebrnym otoczone warstwą polimeru. A. Chen [2] i
współpracownicy wytworzyli nanokable srebrne pokryte warstwą polimeru, również z
układu jednofazowego z zastosowaniem czynników wspomagających. W naszych
badaniach uzyskano liczne mikrokryształy srebrne pokryte warstwą polimeru. W
niektórych przypadkach można wnioskować na podstawie obserwacji struktury, iż są to
twory warstwowe, czyli kryształy srebrne poprzerastane warstwami polipirolu.
Uzyskany materiał charakteryzowany był elektrochemicznie z myślą o przyszłych
zastosowaniach tego kompozytu jako podłoża elektrodowego w konstrukcji
bioczujników.

Uzyskiwanie tego typu materiałów kompozytowych z inkorporowanym srebrem
daje możliwość modyfikacji ich właściwości, w tym głównie przewodnictwa, w
kierunku określonych zapotrzebowań.

                                                          
[1] S. Jing, S. Xing, L. Yu, Ch. Zhao, Materials Letters, 2007, 61, 4528 – 4530.
[2] A. Chen, H. Wang, X. Li, Chem. Commun., 2005, 1863 – 1864.
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OTRZYMYWANIE OLIGOWĘGLANODIOLI PRZEZNACZONYCH DO SYNTEZY
POLIURETANÓW Z EFEKTEM PAMIĘCI KSZTAŁTU

Paweł Gnyś, Gabriel Rokicki

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pawelgnys@interia.pl

W ostatnich latach duże zainteresowanie z powodów potencjalnych zastosowań
biomedycznych budzą tzw. polimery z pamięcią kształtu, wśród których znaczną ilość
stanowią poliuretany.

Znane poliuretany oparte są na poliestrolach lub polieterolach, jednakże jedynie
poliuretany oparte na oligowęglanodiolach mają tą zaletę, że wolniej ulegają
biodegradacji niż materiały bazujące na poliestrolach.

Poliuretany te mogłyby znaleźć zastosowanie jako materiały do wyrobu
biodegradowalnych stentów.

Oligowęglanodiole można otrzymać w reakcji polikondensacji węglanu dimetylu
lub dietylu z odpowiednim diolem. Kluczowym problemem jest jednak fakt, iż
otrzymany oligowęglanodiol zawiera jako końcowe grupy zarówno hydroksylowe jak i
alkilowęglanowe.

Celem pracy było otrzymanie oligowęglanodioli o ciężarze cząsteczkowym ok.
3000, z którego wytwarzane poliuretany wykazywałyby pamięć kształtu

Proces ten był dwuetapowy. Na pierwszym etapie prowadzono reakcję 1,10-
dekanodiolu z dużym nadmiarem węglanu dimetylu otrzymując diweglan
dekametylenodimetylu (I), który na drugim etapie poddawano reakcji z 1,10-
dekanodiolem w dioksanie otrzymując dwufunkcyjne oligowęglanodiole o ciężarach
cząsteczkowych 2000-4000u.
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Tak otrzymane oligowęglanodiole poddano reakcji z izoforonodiizocyjanianem, a
otrzymane prepolimery utwardzano następnie w komorze klimatycznej parą wodną.

Otrzymane poliuretanomoczniki wykazywały pamięć kształtu.
Próbki odkształcano w temp. poniżej temperatury przemiany do 250%. Po

podgrzaniu do temp. ok. 50ºC następował powrót kształtu pierwotnego.
W znanych z literatury materiałach wykazujących pamięć kształtu odkształcanie

stosowano powyżej temperatur przemian.
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THE INFLUENCE OF MOBILE PHASE COMPOSITION ON RETENTION AND
ENANTIOSELECTIVITY OF PYRROLIDIN-2-ONE DERIVATIVES ON THE

CYCLOBOND I BETA DMP COLUMN

Magdalena Gorska

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences,
 Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, magdam@ichf.edu.pl

The commercially available cyclodextrin (CD) columns are the most popular
Chiral Stationary Phases (CSPs). The derivatization of the native cyclodextrin can
enhance column selectivity. The broad variety of compounds can be enantioseparated as
well as more wide range of the mobile phases composition can be used. Different
composition of the mobile phases may influence the retention and also can affect the
enantioselectivity. These effects may be explained by the reorganization of interactions
in dependence on used eluent and, as follow, mechanisms of the reaction of
enantioseparation. [1,2]

The Cyclobond I DMP (Fig. 1.) is named multi-mode chiral column due to three
distinctly different mobile phase modes: normal phase, polar organic phase and reversed
phase that can be used on it.

In this communication retention and chiral discrimination of a series of racemic
pyrrolidin-2-one derivatives (Fig.2.) on Cyclobond I beta DMP column is compared.
The changes of retention and enantioselectivity have been studied in three modes:
normal phase, polar organic phase and reversed phase. In the normal phase modes the
change of alcoholic modifier from IPA to EtOH can improve enantoiseparations. The
retentions of studied compounds in this mode are opposite to the reserved phase modes.
The influence of mobile phase composition on retention and chiral discrimination is
disscused.

C N
HO

CH3

CH3

R=

(H)R

(H)R

Fig.1 The chemical formula of CD derivatives used as selector in
the Cyclobond I beta DMP column

N

O

N
N

OR1

R 2

Fig.2 The structure of model compounds

                                                          
[1] Q. Zhong, L. He, T. E. Beesley, W. S. Trahanovsky, P. Sun, C. Wang, D. W. Armstrong, J.

Chromatogr. A, 2006, 1115, 19-45.
[2] X.Han, T. Yao, Y. Liu, R. C. Larock, D. W. Armstrong, J. Chromatogr. A, 2005, 1063, 111-120.
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THE SIMPLE MODEL AND LINEAR STABILITY ANALYSIS OF THE ELECTRODE
PROCESS WITH THE NDR REGION CAUSED BY POTENTIAL DEPENDENT

CONVECTIVE TRANSPORT

Marek Orlik, Maciej T. Gorzkowski

Laboratory of Electroanalytical Chemistry, Faculty of Chemistry, Department of
Chemistry, ul. Pasteura 1, PL-02-093 Warsaw, POLAND
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Figure 1. I–U characteristics of the Hg(II)
electroreduction at the Hg electrode, revealing
bistability upon the cyclic changes of the
external voltage U for different total serial
resistances of the circuit

In electrochemical systems, the negative
differential resistance (NDR), meaning the
negative slope of the current-potential
dependence (dE/dI < 0) is a typical source of
dynamical instabilities, like spontaneous
oscillations of the electric current or
bistability. The occurrence of NDR is usually
caused by increasing adsorption of an
inhibitor or desorption of the catalyst from the
electrode surface. In this presentation we
describe, for the first time, bistability
associated with NDR caused by completely
different mechanism – the potential-
dependent onset and decay of convection

associated with the electroreduction of Hg(II) and Hg(I) ions at the mercury electrode

As for other NDR systems, the
presence of appropriate serial ohmic
resistance in the electric circuit causes
bistability. Since the rather poorly
reproducible nature of this convection
makes the precise experimental studies
difficult, we elaborated the simple
model which extracts the basic
dynamical properties of the system
under study. The model involves the
electrode potential and the Nernst
layer thickness for the convective
diffusion as the dynamical variables.
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Figure 2. Bifurcation diagram showing the points of saddle-
node bifurcations for the ran ge of (U, Rs) parameters, used
in our experiments.

Using linear stability analysis we derived the stability criteria and constructed the
the bifurcation diagram, showing bistability, but not predicting the oscillatory behavior,
which conclusions are concordant with the experimental observations.[1,2]

                                                          
[1] Gorzkowski M. T., Jurczakowski R., Orlik M., J. Electroanal. Chem. 2008,

doi:10.1016/j.jelechem.2007.12.001.
[2] Orlik M., Gorzkowski M. T. J. Electroanal. Chem. 2008, doi:10.1016/j.jelechem.2008.01.016.
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ZASTOSOWANIE METODY PLAZMOWEJ DO PRZETWARZANIA METANU

Agnieszka Górska

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, agulta@wp.pl

Metody plazmowe są wykorzystywane na skalę przemysłową do oświetlania,
cięcia, spawania, osadzania cienkich powłok, wytwarzania ozonu.[1] Istnieje możliwość
zastosowania metod plazmowych do rozkładu lub syntezy związków chemicznych.

 Przetwarzanie metanu w wyładowaniu barierowym (DBD) prowadzi do
otrzymania etanu, etylenu i acetylenu.[2] W wyładowaniu barierowym plazmę
wytwarzano pomiędzy elektrodami w szczelinie wyładowczej o szerokości 3 mm. Jedną
z elektrod (elektroda uziemiona) pokryto materiałem dielektrycznym - szkłem
kwarcowym. Do drugiej elektrody (wysokonapięciowej) doprowadzono prąd zmienny
o częstotliwości ok. 5 kHz. W układzie doświadczalnym regulowano temperaturę
 i przepływ gazów. Z mieszaniny metanu, wodoru i argonu, o sumarycznym przepływie
2 Nl/h i stosunku objętościowym 0,5:0,125:0,375 w temperaturze 240 oC otrzymano
ogólny stopień przemiany metanu 23,4%, stopień przemiany w węglowodory C2 10,5%
(w tym w etan: 7,3%, w etylen: 1%, w acetylen: 2,2%).

Plazmowe przetwarzanie metanu w wyższe węglowodory w reaktorze DBD
prowadzi do otrzymania maksymalnych stopni przemiany metanu rzędu 30%. Jednak
prosta budowa układu doświadczalnego i możliwość umieszczenia wypełnienia w
przestrzeni reakcyjnej skłaniają do dalszych poszukiwań optymalnego składu gazu
i katalizatora poprawiającego zarówno ogólny stopień przemiany metanu jak
i selektywność reakcji.

                                                          
[1] A. Bogaerts, E. Neyts, R. Gijbels, J. van der Mullen, Spectrochimica Acta Part B, 2002, 57, 609-658.
[2] K. Schmidt-Szałowski, S. Jodzis, K. Krawczyk, M. Młotek, A. Górska, Current Topics in Catalysis,

2006, 5, 39-68.
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THE ROLE OF DYNAMIC STRAINING IN HYDROGEN ABSORPTION AND
EMBRITTLEMENT OF ARMCO IRON AND HIGH-STRENGTH STEEL

Urszula Hadam, T. Zakroczymski

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences,Kasprzaka 44/52, 01-224
Warsaw, Poland, ugibala@ichf.edu.pl

Hydrogen can cause detrimental effects on the physical and mechanical properties
of metals and alloys. These effects are often referred to as hydrogen embrittlement,
although this name includes several different mechanisms. In any case, metals and
alloys lose their ductility and become brittle. For a given material, the intensity of
hydrogen embrittlement depends mainly on the applied tensile stress and the
concentration of hydrogen in the metal [1,2]. The applied tensile stress usually produces
strain or plastic deformation which, in turn, also influences the absorption of hydrogen.
Moreover, under some circumstances, the material can be stressed, but the resulting
deformation can be static (constant strain) or dynamic (straining).

In this work, the absorption of hydrogen and the hydrogen embrittlement of a
commercial Armco iron and high-strength (high-carbon) steel specimens, cathodically
charged with hydrogen, were investigated. Using the electrochemical permeation [3]
and desorption [4] techniques, it was possible to distinguish the amounts of the
diffusible hydrogen, i.e. hydrogen distributed among interstitial sites, and the trapped
hydrogen, i.e. hydrogen attached to dislocations or other potential traps. The hydrogen
embrittlement tests were performed using the slow strain-rate technique [5,6]. This
technique enabled to apply the dynamic straining and stress on the specimen
(continuous straining) and then to interrupt straining and hold the strained specimen
under the constant strain.

It was found that hydrogen absorption in the cathodically charged Armco iron is
strongly enhanced by its plastic deformation and that almost all the absorbed hydrogen
is attributed to dislocations, both the originally existing in the unstrained metal and
those generated during its straining. In the high-strength steel the absorbed hydrogen
also included both the diffusible and trapped hydrogen, but their amounts were
comparable. In both material studied, the amounts of absorbed hydrogen increased with
strain.

Hydrogen embrittlement of iron and especially that of high-strength steel was
strongly enhanced by the dynamic straining. Moreover, it was found that not only for
iron, but also for high-strength steel the dynamic straining was the most important and
even necessary condition to the occurrence and advancement of hydrogen
embrittlement.

                                                          
[1] Hydrogen Degradation of Ferrous Alloys, Eds.: R.A. Oriani, J.P. Hirth, M. Smialowski, Noyes

Publications, Park Ridge, USA, 1985.
[2] Stress Corrosion Cracking and Hydrogen Embrittlement of Iron Base Metals, NACE-5, Huston,

Texas, 1977.
[3] M.A.V. Devanathan, Z. Stachurski, Proc Roy Soc, A, 1962, 270, 90.
[4] T. Zakroczymski, J Electroanal Chem., 1999, 475, 82.
[5] Corrosion, Ed. L.L. Shreir, Newness-Butterworths, London-Boston (1976), 8:144.
[6] R. Parkins, Corrosion, 1976, 32, 205.



P-30

48

BADANIE KINETYKI WYMIANY JONOWEJ GALU I INDU W
UKŁADACH:WODNE ROZTWORY HCL/ANIONIT (DOWEX 1-X8)

Irena Herdzik, Jerzy Narbutt

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa aneri6@wp.pl

Przedstawiona praca jest poświęcona badaniom dotyczącym występowania
efektów izotopowych pierwiastków grupy 13. układu okresowego: galu (69Ga/71Ga)
i indu (113In/115In) w wybranych układach chemicznych, oraz wyznaczenie
jednostkowych współczynników rozdziału izotopowego. Jednostkowe współczynniki
rozdziału izotopów galu i indu zostały wyznaczone w układach dwufazowych: żywice
jonowymienne/wodne roztwory kwasu solnego. Doświadczenia przeprowadziłam
w następujących układach chromatograficznych:

- kationit (Dowex 50W-X8) / GaCl3; HClaq
- anionit (Dowex 1-X8) / GaCl3; HClaq
- kationit (Dowex 50W-X8) / InCl3; HClaq
- anionit (Dowex 1-X8) / InCl3; HClaq,

gdzie fazę stałą stanowi jonit (kationit lub anionit) a fazę ciekłą, wodne roztwory kwasu
solnego.

Wyniki badań uzyskane z przeprowadzonych doświadczeń, były interpretowane
zgodnie z teorią Glueckaufa przy założeniu, że kształt pasma jest zbliżony do rozkładu
normalnego. Metoda ta dała dobre wyniki dla układów: Ga/kationit, In/kationit oraz
In/anionit, zawiodła natomiast w badaniach układu Ga/anionit, ze względu na
niesymetryczny kształt pasma, spowodowany dużym rozmyciem części ogonowej piku
chromatograficznego.

W związku z tym, podjęliśmy próbę wyjaśnienia tego zjawiska badając kinetykę
wymiany jonowej, jaka zachodzi w układzie Ga/anionit. Badania kinetyczne
przeprowadziłam wykorzystując radioizotop galu, Ga-72, (t1/2 = 14,9 h), oraz
radioizotop indu, In-114m,(t1/2 = 49 dni). Eksperymenty dla galu wykonałam w układzie
2,5 M HCl/anionit, gdzie stężenie galu wynosiło 4,2×10–4, oraz 1,0×10–2 M.
Przeprowadzone doświadczenia wykazują powolną kinetykę wymiany jonowej dla galu
w badanym układzie. Wykazaliśmy również, że równowagowy współczynnik podziału
Kd w badanym układzie ma różne wartości dla różnych stężeń galu: logKd=1,95
(4,2×10–4 M Ga3+), logKd=1,23 (1,0×10–2 M Ga3+).

W podobnym układzie (0,5 M HCl/anionit), ind ma szybką kinetykę wymiany
jonowej (równowaga ustala się już po 5 min), a wartość współczynnika podziału
logKd=0,62, w danym zakresie stężeń jonów In3+ (od 4,2×10–4 do 6,2×10–2 M). Różnice
w wartościach współczynników podziału dla galu w badanym układzie, mogą być
spowodowane niewielką ilością występowania formy GaCl4

–, (poniżej 0,1%),
w porównaniu do indu.

Przedstawiona praca jest tematem przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
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It is widely known that excitability plays important role in information processing
inside real living organisms. Many studies have described that several elementary
information processing devices can be built with excitable chemical media; logical
gates[1], pulse coincidence detector[2], direction and distance detector[3], and many
other.

In this poster session, we will show a simple way of diode realization with
excitable media: one of the most fundamental technique for information processing.

The proposed diode has been tested in numerical simulations and in experiments
with photo-sensitive Ruthenium-catalyzed Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaction. We
will also report its interesting property that the biased direction switches due to
illumination. We will show video clips from experiments on note-book computer.

Figure: Pulse signal diodes realized with BZ reaction. Black, grey, and light-grey areas are excitable,
semi-excitable, and non-excitable, respectively. White points on black and grey areas represent chemical
excitations propagating on channels A-D. The intensity of light projected on the system are written on
upper figures. Lower figures are the space-time diagrams for each channel A-D. These diagrams show
that the channel C is forward biased in left side case, whereas in right case it's B. Different light intensity
distribution (i.e.different excitability distribution) causes this switching property. Notice that instead of
diode function appears in channels B and C, excitation pulses propagate all throught the channels A and
D in both cases.

                                                          
[1] I. Motoike, K. Yoshikawa. PRE 1999, 59, 5354.
[2] J. Górecki, K. Yoshikawa, Y. Igarashi. J. Phys. Chem. A 2003, 107, 1664-1669.
[3] J. Górecki, et. al. PRE 2005, 72, 046201.
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WPŁYW MASY MOLOWEJ NA STRUKTURĘ NADCZĄSTECZKOWĄ POLI (4,4”-
DIOKTYLO-2,2’:5’,2”-TERTIOFENU): BADANIA SKANINGOWYM

MIKROSKOPEM TUNELOWYM WSPARTE MODELOWANIEM MOLEKULARNYM

Tomasz Jaroch,a Marek Knor,a Robert Nowakowski,a Małgorzata Zagórska,b
Adam Prońb,c

aInstytut Chemii Fizycznej PAN, ul. M. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,
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cINAC, UMR 5819 SprAM, CEA-CNRS-Uniwersytet im.J.Fouriera – Grenoble,

 17 Rue des Martyrs 38054, Grenoble, Francja

Elektroaktywne oligo- i politiofeny znajdują coraz szersze zastosowanie w takich
urządzeniach elektronicznych i opto-elektronicznych jak: diody elektroluminescencyjne
(LED), tranzystory polowe (FET), sensory chemiczne, itp. W układach
niskowymiarowych, do których należą również badane oligomery i polimery,
właściwości elektryczne, np. ruchliwość nośników ładunku, wydajność konwersji
energii i inne, zależą w istotnym stopniu od typu i zasięgu organizacji nadcząsteczkowej
w cienkich warstwach tych związków. Jednym z istotnych czynników, które wpływają
na strukturę nadcząsteczkową półprzewodników organicznych jest ich masa molowa
oraz jej rozrzut. Przedstawiona praca dotyczy tej właśnie tematyki w odniesieniu do
jednego z ostatnio otrzymanych półprzewodników organicznych - poli(4,4”-dioktylo-
2,2’:5’,2”-tertiofenu). Chromatograficzne rozseparowanie produktu reakcji
polimeryzacji pozwoliło na otrzymanie monodyspersyjnych frakcji o wzrastającej masie
molowej, które następnie zbadano metodami skaningowej mikroskopii tunelowej.
Monowarstwy naniesione na powierzchnię grafitu (HOPG) obserwowano
z rozdzielczością cząsteczkową, co pozwoliło na określenie ich struktury.
Przeprowadzone badania porównawcze umożliwiły przeprowadzenie analizy zmian
w organizacji nadcząsteczkowej badanego związku, wywołanych wzrostem masy
molowej, z dokładnością do jednej jednostki powtarzalnej (meru).
Wykazano, iż krótsze cząsteczki (zawierające 6 i 9 pierścieni tiofenowych) tworzą
dobrze uporządkowane dwuwymiarowe wyspy, podczas gdy oddziaływania między
dłuższymi cząsteczkami (zawierającymi 12 i 15 pierścieni tiofenowych) wykazują silną
asymetrię i prowadzą do powstania struktur anizotropowych. Dłuższe cząsteczki łączą
się ze sobą poprzez zazębianie się podstawników alkilowych (ang. interdigitation)
i tworzą jednowymiarowe struktury – kolumny o kierunku, w większości przypadków,
prostopadłym do ich osi podłużnej. Obserwowana zmiana rodzaju struktury
nadcząsteczkowej wynika z faktu, iż wzrost masy molowej (wydłużenie cząsteczki)
powoduje zwiększenie liczby bocznych podstawników alkilowych w stosunku do liczby
podstawników terminalych, która nie zależy od długości cząsteczki. W konsekwencji
następuje selektywny wzrost oddziaływania międzycząsteczkowego w kierunku
prostopadłym do osi cząsteczki.
Obrazy STM wsparte modelowaniem molekularnym umożliwiły wyznaczenie
podstawowych parametrów strukturalnych i zaproponowanie modeli ustawienia
cząsteczek w monowarstwach badanego półprzewodnika organicznego.
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Zjawiskiem tautomerii w układach heterocyklicznych zajmujemy się już od kilku
lat [1-4], w tym także wpływem podstawnika na równowagę tautomeryczną
podstawionych diazoli [1-2] oraz benzodiazoli [4].

Badania tautomerii podstawionych benzodiazoli przeprowadziliśmy dla nitro
podstawionych aza analogów benzimidazolu [4], t.j. nitro-1-deazapuryn, z których m.in.
dla 6-nitro-deazapuryny znana jest struktura krystalograficzna. Obecna praca stanowi
kontynuację tych badań a jej celem było zbadanie tautomerii 1-deazapuryny
podstawionej halogenem (F, Cl i Br) w pozycjach C1, C2 i C6 pierścienia
pirydynowego. Podstawniki te są zarówno π-donorami oraz σ-akceptorami i przejawiają
jedynie niewielką tendencję do tworzenia wewnętrznych wiązań wodorowych.
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Optymalizację geometrii i analizę naturalnych orbitali wiązań (NBO) dla

podstawionych pochodnych 1-deazapuryny przeprowadzono metodą B3LYP/6-31G**.
Z obliczeń wykonanych dla próżni wynika, że spośród trzech możliwych tautomerów
N3-H, N7-H i N9-H, najstabilniejszy jest tautomer N9-H. W przypadku podstawienia
1-deazapuryny grupą NO2 w pozycji C2 lub C1 również ta forma była najbardziej
stabilna. W przypadku podstawienia grupą nitrową w pozycji C6 najstabilniejsza była
forma N7-H dzięki oddziaływaniu atomu tlenu grupy NO2 z atomem wodoru
pirolowego atomu azotu poprzez wewnątrzmolekularne wiązanie wodorowe. Oznacza
to, że oddziaływanie podstawnika halogenowego w pozycji C6 z grupą N7-H ma
znikome znaczenie. Formy N3-H są mniej stabilne ze względu na obniżoną
aromatyczność układów ”typu chinonowego”.

                                                          
[1] M. Kurzepa, J. Cz. Dobrowolski, A. P. Mazurek, J. Mol. Struct., 2001, 565-566, 107.
[2] M. Jarończyk, J. Cz. Dobrowolski, A. P. Mazurek, J. Mol. Struct.(Theochem), 2004, 673, 17.
[3] M. Jarończyk, J. Cz. Dobrowolski, A. P. Mazurek, Chem. Phys. Lett., 2005, 406, 173.
[4] M. Jarończyk, J. Cz. Dobrowolski, J. Mol. Struct.(Theochem), 2008.
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ANALIZA SPECJACYJNA ARSENU W ROŚLINACH Z TERENÓW
ZANIECZYSZCZONYCH TYM PIERWIASTKIEM

Łukasz Jedynak, Joanna Kowalska, Jerzy Golimowski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
ul.Pasteura 1, 02-093 Warszawa, ljedynak@chem.uw.edu.pl

Jednym z największych wyzwań stawianych współczesnej chemii analitycznej
jest identyfikacja i ilościowe oznaczanie poszczególnych form chemicznych
pierwiastków, w tym arsenu. Toksyczność tego pierwiastka w bardzo dużym stopniu
zależy od formy chemicznej w jakiej on występuje. Za najbardziej toksyczne uważa się
nieorganiczne połączenia arsenu – arsenowodór, arseniany (III) oraz arseniany (V).
Takie organiczne połączenia arsenu jak arsenocholina czy arsenocukry uważane są za
nietoksyczne.

W przeciwieństwie do organizmów wodnych, w roślinach lądowych, wśród
których znane są gatunki wykazujące wysoką tolerancję na podwyższone zawartości
arsenu, dominują nieorganiczne połączenia tego pierwiastka [1]. Narzędziem
umożliwiającym badanie przemian, jakim ulegają związki arsenu pobrane z podłoża
w tkankach roślin jest analiza specjacyjna [2].

Do badań wybrano dwa gatunki roślin, występujące w okolicach nieczynnej
kopalni złota i arsenu w Złotym Stoku – wietlicę samiczą (Athyrium filix-femina) oraz
trzcinnika leśnego (Calamagrostis arundinacea). Całkowitą zawartość arsenu
w poszczególnych organach roślin oznaczono wykorzystując technikę absorpcyjnej
spektrometrii atomowej z atomizacją w piecu grafitowym (GF-AAS). Stężenie arsenu
w tkankach badanych roślin było bardzo wysokie (do 530 mg/kg w przypadku korzeni
trawy).

Arsen ekstrahowano z próbek stosując dwuetapową ekstrakcję sekwencyjną.
W pierwszym etapie stosowano godzinną sonikację z użyciem wody jako ekstrahenta.
Drugim etapem było 4-godzinne wytrząsanie z zastosowaniem 4% roztworu środka
powierzchniowo czynnego – dodecylosiarczanu sodu (SDS). Całkowitą zawartość
arsenu w ekstraktach oznaczono techniką ICP-MS. Analizę specjacyjną prowadzono
rozdzielając chromatograficznie związki arsenu na kolumnie anionowymiennej. Do
detekcji arsenu po rozdzieleniu chromatograficznym stosowano technikę ICP-MS.

Zastosowanie ekstrakcji sekwencyjnej (woda, SDS) pozwoliło na osiągnięcie
wydajności ekstrakcji arsenu na poziomie ok. 60%. Analizę specjacyjną
przeprowadzono zarówno dla frakcji wodnej jak również dla frakcji SDS. Stwierdzono,
że w obu frakcjach przeważają nieorganiczne arseniany (V) i arseniany (III). Ponadto
w wodnych ekstraktach korzeni i kłączy paproci oraz liści trawy zidentyfikowano
niewielkie ilości organicznych połączeń arsenu – kwasu monometyloarsenowego
(MMA) oraz dimetyloarsenowego (DMA). Organiczne formy arsenu oznaczono
również we frakcji otrzymanej po ekstrakcji środkiem powierzchniowo czynnym liści
i korzeni trawy oraz korzeni i kłączy paproci.

Praca finansowana z grantu KBN: K 118/T09/2005 295.

                                                          
[1] M. Quaghebeur, Z. Rengel, Microchim. Acta. 2005, 151, 141-152.
[2] M.E.V. Schmoger, M. Oven, E. Grill, Plant Physiol. 2000, 122, 793-801.
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OZNACZENIE WYBRANYCH METALI W TABLETKACH ZAWIERAJĄCYCH
SPROSZKOWANE SUROWCE ZIOŁOWE
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Lekiem roślinnym nazywamy produkty farmaceutyczne używane w celach
leczniczych, które zawierają jako główne składniki czynne zioła lub przetwory roślinne.
Kontrola jakości roślinnych produktów leczniczych powinna obejmować nie tylko
substancje farmakologicznie czynne, ale również substancje towarzyszące, w tym
mikroelementy. Standardy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
określają maksymalne zawartości pierwiastków toksycznych (arsenu, kadmu i ołowiu –
odpowiednio 1,0; 0,3 i 10 mg̣ ̣·kg–1 suchej masy). Celem pracy było oznaczenie
wybranych metali (ze szczególnym uwzględnieniem kadmu i ołowiu) w tabletkach
zawierających sproszkowane surowce roślinne oraz odniesienie otrzymanych wyników
do standardów wyznaczonych przez WHO.

Oznaczenie zawartości badanych pierwiastków (Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb,
Zn) wykonano w preparatach ziołowych dostępnych w postaci tabletek zawierających
sproszkowane zioła: Salicortex i Rutinosal C (zawierających Korę wierzby) oraz
Hyperherba (zawierających Ziele dziurawca). Próbki surowca przygotowano do analizy
poprzez mineralizację z zastosowaniem kwasu azotowego w wysokociśnieniowym
aparacie mikrofalowym. Oznaczenia zawartości pierwiastków wykonano metodą
bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS) oraz spektrometrii
masowej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-MS). Wyniki pomiarów zestawiono
i poddano analizie statystycznej. W ramach kontroli jakości uzyskanych wyników
wykonano badania międzynarodowych materiałów certyfikowanych (Mixed Polish
Herbs INCT-MPH-2, Oriental Tobacco Leaves CTA-OTL-1, Tea Leaves INCT-TL-1)
oraz przeprowadzono walidację metody.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zawartość kadmu
w preparatach zawierających Korę Wierzby i Ziele Dziurawca znacznie przekracza
standardy wyznaczone przez WHO (zawartość kadmu wynosiły odpowiednio: 0,8 – 2,1
i 0,2 – 0,6 mg̣ ̣·kg–1 suchej masy). Zawartość ołowiu w badanych preparatach nie
przekraczała 3,5 mg̣ ̣·kg–1 suchej masy. Otrzymane wyniki potwierdzają coraz
liczniejsze doniesienia o wysokich zawartościach kadmu w preparatach zawierających
surowce lecznicze pochodzenia roślinnego [1,2]. Na podstawie otrzymanych wyników
trzeba zakwestionować bezpieczeństwo stosowania badanych preparatów tym bardziej,
że w przeciwieństwie do innych postaci leku ziołowego (np. naparów, suchych
ekstraktów) w przypadku tabletek cała pula metalu zawartego w preparacie dostaje się
do organizmu pacjenta, stwarzając potencjalne ryzyko kumulacji kadmu.

                                                          
[1] Kalny P., Fijałek Z., Terapia i Leki 2004/2005, 54, 53-62.
[2] Kalny P., Fijałek Z., Daszczuk A., Ostapczuk P., Sci. Total Environ. 2007, 381, 99-104.
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We study the separation in the binary and ternary mixtures of water/surfactant
C12E5/polymer PEG system. The phase separation in the mixtures at late stages is
governed by two distinct mechanisms: the coalescence-induced coalescence and the
droplet evaporation mechanism. We show that when the coalescence-induced
coalescence process is globally terminated in the sample consisting of a dense system of
domains, another mechanism, which we call the collective droplet evaporation, starts to
dominate. It manifests itself as a front of “evaporating” domains, which propagates at
constant speed in the system. We show that the collective evaporation is induced by
gravitational drift of large droplets.
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BADANIE WPŁYWU JONÓW METALI PRZEJŚCIOWYCH NA
AKTYWNOŚĆ I SELEKTYWNOŚĆ SULFONOWANEGO TLENKU

TYTANU W REAKCJACH ALKANÓW
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Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa,
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Sulfonowane tlenki metali są aktywnymi katalizatorami niskotemperaturowej
izomeryzacji alkanów. Uważa się, że chociaż charakteryzują się one wysoką mocą
kwasową, ich właściwości kwasowe nie są wystarczające do sprotonowania cząsteczki
alkanu z utworzeniem jonu karboniowego.[1] W ich obecności z alkanu tworzy się
nienasycony stan przejściowy, który jest następnie protonowany z otrzymaniem jonu
karbeniowego.[2] Wykazaliśmy, iż wprowadzenie na powierzchnię sulfonowanego
tlenku glinu jonów metali przejściowych, posiadających właściwości utleniająco-
redukujące, ułatwia pierwszy etap przemiany i powoduje znaczący wzrost aktywności.

Celem pracy było zbadanie wpływu właściwości odwadarniających/utleniających
i kwasowych oraz wpływu temperatury kalcynacji układów typu TiO2/SO4

2–/Mn+,
a więc opartych o inny nośnik tlenkowy, na ich aktywność i selektywność w
izomeryzacji alkanów. Modyfikatorami sulfonowanego tlenku tytanu były jony chromu
i żelaza. Sulfonowany tlenek tytanu katalizuje izomeryzację pentanu już w temperaturze
pokojowej. Okazuje się, iż wprowadzenie do układu jonów chromu i żelaza powoduje
nie wzrost, a znaczące obniżenie aktywności w reakcjach pentanu. W celu określenia
przyczyny spadku aktywności katalizatora po wzbogaceniu jonami metali
przejściowych zbadano właściwości kwasowe i odwadarniające otrzymanych układów.
Właściwości kwasowe określano metodą reakcji testowych. Miarą słabych właściwości
kwasowych typu Brönsteda była aktywność w przemianach 1-pentenu i cykloheksenu,
natomiast silniejsze właściwości kwasowe badano w reakcjach 3-metylopentanu,
kumenu oraz p-cymenu. Okazało się, iż dodatek jonów chromu i żelaza nie zmienia
stężenia słabych centrów kwasowych, natomiast powoduje znaczne obniżenie stężenia
silnych centrów protonowych. Właściwości odwadarniające/utleniające badano metodą
miareczkowania jodometrycznego oraz w reakcji odwodornienia metylocykloheksanu
i heptanu. Wprowadzenie jonów chromu i żelaza na powierzchnię sulfonowanego
tlenku tytanu powoduje wzrost właściwości utleniających katalizatora, jednak obecność
jonów metali nie wpływa na właściwości odwadarniające określone w przemianie
heptanu i metylocykloheksanu do toluenu.

W drugiej części pracy zbadano, jak zmienia się aktywność oraz selektywność
układów wzbogaconych jonami chromu i żelaza w przemianach pentanu w funkcji
temperatury kalcynacji. Wszystkie badane układy wykazują maksimum aktywności
katalitycznej po kalcynacji w temperaturze 623K. Wprowadzenie jonów metali do
układu TiO2/SO4

2– powoduje obniżenie aktywności w badanym zakresie temperatur
kalcynacji, ale jednocześnie prowadzi do wzrostu selektywności reakcji izomeryzacji.
Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2005-2008 jako projekt badawczy Nr 3T0 9B 07429.

                                                          
[1] Marczewski M., Jakubiak A., Marczewska H., Frydrych A., Gontarz M. and Śnieguła A., Phys. Chem.

Chem. Phys., 2004, 6, 2513-2522.
[2] Ono Y., Catal. Today 81 (2003) 3-16.
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REAKCJE TIOKARBAMINIANÓW ALKOHOLI Z JODKIEM METYLU

Michał Karchier, Jerzy Wicha

Instytut Chemii Organicznej PAN,
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Wiązanie węgiel - jod jest jednym z najczęściej funkcjonalizowanych w przebiegu
wielu syntez. Łatwość z jaką ulegają substytucji i reakcjom sprzęgania czyni jodki
alifatyczne kluczowymi substratami złożonymi. Spośród kilkunastu sposobów zamiany
grupy hydroksylowej na jod najbardziej uniwersalne i łagodne są reakcja Appel’a i
reakcja Finkelsteina.[1] Pierwsza wymaga użycia uciążliwej trifenylofosfiny, w drugiej
labilne alkohole mogą ulęgać reakcjom ubocznym.

Otwieranie cyklicznych tionowęglanów 1,2 dioli jodkiem metylu prowadzące do
β-jodo estrów i ich rodnikowa redukcja zostały dokładnie opracowane i znalazły
zastosowanie m.in. w syntezie deoksycukrów.[2] Analogiczna reakcja niecyklicznych
tiokarbonylowych pochodnych pochodnych alkoholi, mimo że stwierdzono że, zachodzi
do tej pory nie została zbadana pod kątem efektywności w syntezie jodków.[3]

X

S

O
R

MeI

X

S

O
R X

S

O

I
R I+

Naszym celem było zbadanie wpływu podstawnika X na reaktywność
tiokarbonylowych pochodnych alkoholi z jodkiem metylu i łatwość ich otrzymywania.
Reakcje aryloksy tionowęglanów z różnymi grupami funkcyjnymi w pierścieniu
pokazały korzystny wpływ podstawników elektronodonorowych. Jeszcze bardziej
aktywne okazały się tionokarbaminiany. Jednocześnie wzrost elektronodonorowego
charakteru podstawnika X powoduje trudności w syntezie odpowiednich
tiokarbonylowych z odpowiednich alkoholi. Grupa dimetylotiokarbamoilowa (DMTC)
jest jednocześnie łatwa do wprowadzenia jak i reaktywna z jodkiem metylu.
Opracowane niedawno zastosowanie jej jako grupy zabezpieczającej stabilnej w wielu
reakcjach podnosi wartość metody w syntezie totalnej.[4]

W powyższy sposób otrzymano jodki z pierwszo i drugorzędowych alkoholi w
tym z pochodnych cyklopropylometanolu z dobrymi wydajnościami, wydzielając
pośrednie tiokarbaminiany. Z inwersji konfiguracji w uzyskanych produktach wynika
przebieg reakcji według mechanizmu SN2.

                                                          
[1] Science of Synthesis, Vol. 35, Compounds with One Saturated Carbon-Heteroatom Bond: Chlorine,

Bromine, and Iodine. Thieme Verlag: Stuttgart, 2007, 653-659.
[2] Barton, D. H. R.; Stick, R. V. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1975, 18, 1773-1776.
[3] Barton, D. H. R.; Stick, R. V.; Subramanian, R. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1976, 2112 - 2116.
[4] Barma, D. K.; Bandyopadhyay, A.; Capdevila, J. H.; Falck, J. R. Org. Lett. 2003, 5, 4755-4757.
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Oksadiazole (Schemat 1) to związki heterocykliczne o pierścieniu
pięcioczłonowycm zajmujące ważne miejsce w chemii medycznej oraz w syntezie
oganicznej. Pochodne oksadiazolonów wykazują szeroką aktywność biologiczną m.in.:
są częściowymi agonistami receptorów serotoninowych 5-HT4 [1], 5-HT1B [2], są
inhibitorami ciężkiego ostrego zespołu oddechowego [3], i wykazują aktywność
antybakteryjną [4]. Celem naszych badań było określenie preferencji tautomerycznych
pochodnych oksadiazolonów i ich siarkowych analogów oraz wyznaczenie względnych
stabilności izomerów i tautomerów. Zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem badań
metodami chemii teoretycznej.
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4H-[1.2.4]-oksadiazol-5-on   [1.2.4]-oksadiazol-5-ol 2H-[1.2.4]-oksadiazol-5-on
Schemat 1.

Równowagi tautomeryczne oksadiazoli i ich siarkowych analogów są złożone -
oprócz tautomerów typu N-H możliwe jest tworzenie tautomerów typu O-H lub S-H.
Znaczenie ma także skierowanie atomu wodoru grupy OH lub SH. Rozważaliśmy także
różne położenie atomów azotu w pierścieniu uwzględniając oprócz pochodnych
imidazolu także pochodne pirazolu oraz różne umiejscowienie atomów O i S.
W naszych badaniach wykonaliśmy obliczenia B3LYP/aug-cc-pVDZ dla około 100
izomerów oksadiazoli w fazie gazowej. W prezentacji przedstawiamy analizę
zasadniczych czynników warunkujących stabilność i równowagi tautomeryczne
oksadiazoli i ich siarkowych analogów.

                                                          
[1] V. Micale, G.M. Leggio, C. Mazzola, F. Drago, Brain Res. 2006, 1121, 207-215.
[2] Q.S. Yan, S.Z. Zheng, M.J. Feng, S.E. Yan, Brain Res. 2005, 1060, 126-137.
[3] I.L. Lu, N. Mahindroo, P.H. Liang,  Y.H. Peng, C.J. Kuo, K.C. Tsai, H.P. Hsieh, Y.S. Chao,

S.Y. Wu,  J. Med. Chem. 2006, 49, 5154-5161.
[4] M.G.  Mamol, D. Zampier, L. Vio, M. Fermeglia, M. Ferrone, S. Pricl, G. Scialino, E. Banfi,

Bioorg. Med. Chem. 2005, 13, 3797-3809.
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Obtaining of nanostructured materials with well-defined properties has been
searchingly investigated over the last few years but new methods that would make it
possible in a controlled way are still in demand.

In this paper we present the new approach to precipitation of super fine calcium
carbonate particles with the use of a rotating disc reactor. This new device enables to
control inter- and intraface mass and energy transfer as well as the macro- and
micromixing effects in the reacting system.

The reaction was carried out in a multiphase system (CO2 – Ca(OH)2 – H2O). The
influence of different conditions of mixing rate, gas-liquid interface development at
discs surface, gas flow rate on the reaction kinetics and precipitated powders properties
were investigated.

The average particles size and the particles size distribution were determined with
the Dynamic Light Scattering method. Crystals morphology was examined with the
SEM method and it proved that there were aggregates of nanosized crystallites with
well developed rhomboedral morphology. The testing with X-ray diffraction analysis
confirmed that we have obtained a single and pure calcite, which is the most
thermodynamically stable polymorphic modification of calcium carbonate.

The results of powder analysis confirm adequacy of the applied technique for the
controlled precipitation of chemically pure calcite with well-defined properties.



P-41

59

OSCYLACYJNIE AKTYWOWANE TUNELOWANIE PROTONU
W 2-(2'-PIRYDYLO)PIROLU

Michał Kijak,a Bernhard Brutschy,b Yevgeniy Nosenko,a,b Randolph P. Thummel,c
Jacek Waluka

aInstyut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224
Warszawa, michjak@ichf.edu.pl;

bDepartment of Physical and Theoretical Chemistry, University of Frankfurt
cDepartment of Chemistry, University of Houston

Bifunkcyjne układy heteroaromatyczne, posiadające jednocześnie ugrupowanie
będące donorem oraz akceptorem protonu w wiązaniu wodorowym, są niezwykle
ciekawymi obiektami badań fotofizycznych. Wzbudzenie elektronowe tego typu
systemów prowadzić może bowiem do reakcji wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia
protonu w stanie wzbudzonym (ESIPT). Przyczyną tego jest ogromny wzrost
odowiednio kwasowości oraz zasadowości π-elektronowo sprzężonych ze sobą
ugrupowań donorowego oraz akceptorowego, związany ze znaczną redystrybucją
gęstości elektronowej po wzbudzeniu.

Niewielkie rozmiary, brak ograniczeń dyfuzyjnych, możliwość wywoływania,
a następnie monitorowania procesu z rozdzielczością femtosekundową w tego typu
układach pozwalają wniknąć w naturę chyba najbardziej rozpowszechnionej
w przyrodzie, lecz jednocześnie nie do końca poznanej, reakcji przeniesienia protonu.
Mimo pozornej prostoty, szczegółowy jej opis okazuje się być niezwykle trudny. Ze
względu na znaczny udział tunelowania, szybkość przeniesienia protonu jest bardzo
czułą funkcją geometrii wiązania wodorowego. Dla uzyskania pełnego obrazu reakcji,
konieczne jest więc uwzględnienie wszystkich drgań modulujących tą geometrię.

Duży wkład w zrozumienie
wielowymiarowości reakcji przeniesienia
protonu włożyły badania nad jednym
z najprostszych układów donorowo-
akceptorowych, a mianowicie 2-(2'-pirydylo)
pirolem. Ze względu na bardzo słabe
wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe,
układ ten charakteryzuje się stosunkowo wolną
reakcją ESIPT.[1] Ale co najważniejsze,
szybkość tej reakcji jest niezwykle silnie
modulowana poprzez wzbudzenie pewnych
charakterystycznych drgań układu.[2,3]
Badania w warunkach izolacji w naddźwiękowych wiązkach molekularnych pozwoliły
na ilościowy opis tego efektu. Przy pomocy modelowania kwantowo-mechanicznego
skonstruowano prosty model oscylacyjnie aktywowanego tunelowania pozwalający w
sposób przybliżony opisać kinetykę ESIPT.

                                                          
[1] M. Kijak, A. Zielińska, Ch. Chamchoumis, J. Herbich, R.T. Thummel, J. Waluk, Chem. Phys. Lett.

2004, 400, 279.
[2] M. Kijak, E. Nosenko, A. Singh, R. P. Thummel, J. Waluk, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 2738.
[3] M. Kijak, Y. Nosenko, A. Singh, R. P. Thurnmel, B. Brutschy, J. Waluk, J. Mol. Struct. 2007, 844,

286.
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Zanieczyszczenie środowiska oraz problemy energetyczne przyczyniły się do
poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Największe nadzieje pokłada się w
wykorzystaniu wodoru określanego alternatywnym paliwem przyszłości. Wodór do
ogniw paliwowych, otrzymywany na drodze reformingu parowego z węglowodorów,
zanieczyszczony jest tlenkami węgla powodującymi zatruwanie anody w ogniwie. W
celu oczyszczenia paliwa stosuje się membrany, pozwalające na oddzielenie na drodze
dyfuzji wodoru od innych gazów. Najczęściej są stopy palladu z metalami grup
przejściowych. Szczególnym zainteresowaniem, ze względu na swoje właściwości,
cieszy się grupa miedziowców – Pd, Ag [1,2]. Srebro nie posiada właściwości
sorpcyjnych względem wodoru, jednakże w stopach z palladem wpływa na szybkość
jego absorpcji co potwierdzają dane literaturowe [3]. Ponadto jest ono neutralne
względem CO, co jest ważne podczas sorpcji lub oczyszczania wodoru
zanieczyszczonymi tlenkiem węgla(II).

W niniejszej pracy badano właściwości elektrochemiczne stopów Pd-Ag, Pd-Cu
osadzonych na neutralnym podłożu (złocie), wpływ potencjału elektrody na absorpcję
wodoru, czas absorpcji i desorpcji wodoru, występowanie histerezy w układach
Pd-Ag-H, Pd-Cu-H oraz wpływ szybkości zmian polaryzacji na ilość
chronowoltamperometrycznie desorbowanego wodoru. W wyniku przeprowadzonych
eksperymentów udało się uzyskać, poprzez elektrochemiczne osadzanie, powłoki
stopowe Pd–Ag i Pd–Cu o wysokiej zawartości Pd i rozwiniętej, szczelnie pokrywającej
podłoże powierzchni.

Stopy Pd-Ag tworzą stopy ekspansywne. Dodatek srebra pozytywnie wpływa na
kinetykę sorpcji wodoru przyspieszając proces. Dzieje się tak w obszarze współistnienia
faz α i β. W tym bowiem obszarze występują w sieci krystalicznej stopu największe
naprężenia wynikające z dużych różnic pomiędzy stałymi sieciowymi dla stopu
wolnego od wodoru i stopu nasyconego wodorem (fazy α i β). Dla stopu Pd–Ag, dla
którego stała sieciowa jest większa niż dla czystego palladu, efekty związane z jej
zmianami wynikającymi z absorpcji wodoru i spowodowane tym zmiany naprężeń w
sieci stopu są mniej ważne. Może to przyspieszać szybkość absorpcji wodoru. Stop Pd-
Cu to stop kontrakcyjny, co jest przyczyną zmniejszenia jego zdolności absorpcyjnych
względem wodoru. Kinetyka procesu pogarsza się, zarówno w obszarze przejścia
fazowego jak i obszarach istnienia czystych faz. W przypadku obydwu stopów, Pd-Ag i
Pd-Cu, stwierdzono występowanie zjawiska histerezy - nie pokrywania się krzywych
procesu absorpcji i desorpcji wodoru.

                                                          
[1]  J.Y. Yang, C. Nishimura, M. Komaki, Journal of Membrane Science 2006, 282, 337–341.
[2] H. Amandusson, L.-G. Ekedahl, H. Dannetun, Journal of Membrane Science 2001, 193, 35–47.
[3]  S.-Y. Liu et al., Journal of Alloys and Compounds 1999, 293–295, 468–471.
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Ciecze jonowe (CJ), czyli sole zbudowane z kationów i anionów o temperaturach
topnienia poniżej 100ºC są nowym rodzajem rozpuszczalników. Wzrost
zainteresowania tą grupą związków związany jest z ich unikalnymi właściwościami
fizykochemicznymi, m.in.: znikomą prężnością pary; zdolnością rozpuszczania zarówno
związków nieorganicznych, jak i organicznych; praktycznie nieograniczoną liczbą
indywidualnych rodzajów cieczy jonowych; możliwością doboru cieczy jonowych dla
wybranych zadań. Mogą one być stosowane z powodzeniem jako środowisko zarówno
w reakcjach syntezy i katalizy, oraz reakcjach redukcji i utleniania w badaniach
elektrochemicznych. Jednym z potencjalnych zastosowań CJ jest możliwość użycia ich
w energetyce jądrowej.

Prowadzone prace mają na celu rozpoznanie odporności radiacyjnej CJ oraz
zrozumienie mechanizmów prowadzących do ich radiacyjnej degradacji. Radioliza
impulsowa stanowi główne narzędzie identyfikacji pierwotnych produktów
oddziaływania promieniowania wysokoenergetycznego z układem oraz pozwala na
śledzenie szybkich reakcji przenoszenia ładunku i energii stanowiących mechanizmy
obserwowanych przemian. W przeprowadzonych badaniach podstawowym celem było
określenie wpływu zastosowanej w CJ kombinacji kation–anion, jak również użytych
podstawników na generowane radiacyjnie produkty przejściowe, ich wydajności oraz
reaktywności, reakcji, w których uczestniczą.

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z bis[(trifluorometylo)sulfonylo]-
imidem metylotributyloamoniowym (R4NNTf2) w pierwotnym etapie prowadzi do
wzbudzenia oraz jonizacji układu. W konsekwencji tych procesów w układzie pojawiają
się krótkożyjące, reaktywne produkty, takie jak: dziury (wygenerowane w etapie
pierwotnym indywidua z deficytem elektronowym), elektrony solwatowane (produkty
solwatacji elektronów suchych), rodniki (produkty reakcji jonorodników, rozpadu
pierwotnie wygenerowanych dziur lub stanów wzbudzonych), cząsteczki wzbudzone
i produkty ich rozpadu. Rejestracja widm wygenerowanych produktów przejściowych
została przeprowadzona z użyciem układu detekcyjnego wyposażonego w kamerę
ICCD (Intensified Charge Coupled Device). Detektor ten umożliwia rejestrację widm
bez konieczności zbierania poszczególnych przebiegów czasowych. Skraca to czas
pomiaru oraz ekspozycję badanych próbek na wysokoenergetyczne promieniowanie.

W badaniach roztworów p-terfenylu (TP) w R4NNTf2 w warunkach nasycenia Ar,
CO2, O2 lub N2O i w zależności od obecności trietyloaminy zmierzono generowane
impulsem elektronów widma emisyjne.
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Zinc carboxylates are of great interest due to their role in biochemical systems,
catalysis and material chemistry.[1] Many zinc enzymes functionality and specificity
are connected to the coordination sphere of the metal center which is strongly
influenced by binding modes of carboxylate ligands. Zinc carboxylates, and particularly
alkoxyzinc carboxylates, are also attracting attention owing to their importance as
highly active catalysts for the polymerization or copolymerization of a wide range of
organic monomers.[2]

Initially, we have focused on the synthesis and structure characterization of
alkylzinc derivatives of aminoalcohols and carboxylic acids, namely the [RZn(O,N)]m
and [RZn(O2CR’)]n (R, R’ = Me, Et, t-Bu, Ph) compounds. These two classes of
compounds have been well-characterized structurally and in the solid state they exist as
small aggregates with the degree of aggregation in the range of m or n = 2-6. The
[RZn(O,N)]n species appeared excellent precursors for further transformations into
alkoxyzinc carboxylates in the direct reaction with carboxylic acids. For instance, in the
equimolar reaction of dimethylzinc with 2-N,N-dimethyloaminoethanol (dmae-H) the
tetranuclear alkylalkoxide [CH3Zn(dmae)]4 (I) is formed (Eq. 1).

O

N
Zn Me

4

(CH3)3CCOOH

O

N

Zn
O

O
CC(Me)3

4

CH4+ 4 + 4

Equation 1

Further reaction of I with pivalic
acid (piv-H) yields alkoxyzinc
pivalate [(piv)Zn(dmae)]4 (II).
Different approaches to the
sythesis of alkoxyzinc
carboxylates and the products
formed in these reactions will be
presented and discussed.

                   I                                             II

                                                          
[1] T. Ohshima, T. Iwasaki, K. Mashima, Chem. Commun. 2006, 2711-2713.
[2] D. J. Darensbourg, Chem. Rev. 2007, 107, 2388-2410.



P-45

63

REDUKCJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH WOBEC KATALIZATORÓW STAŁYCH

J. Kijeńskia,b, O. Osawarua, A. Szczygielskaa, A. Korpolińskib, E. Śmigieraa,
A. R. Migdała, M. Nemtusiaka

a Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
 ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

b 2Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
ul. Łukaszewicza 17, 09-400 Płock, dziadek21_85@O2.pl

Kwasy karboksylowe redukowane są do aldehydów i alkoholi celem
otrzymywania surowców dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego
i agrochemicznego. Redukcja alifatycznych kwasów karboksylowych przebiega wg.
schematu:

W przemyśle redukcja kwasów karboksylowych przebiega w warunkach
podwyższonej temperatury i cisnienia. Ostatnio opracowano układy katalityczne
redukujące kwasy karboksylowe bezciśnieniowo.

Kwasy tłuszczowe są kwasami karboksylowymi o przedłużonej długości łańcucha
węglowego, w których niepolarny łańcuch nasycony stanowi przeciwwagę dla polarnej
kwasowej grupy funkcyjnej. W zależności od długości łańcucha węglowego kwas może
być polarny (w przypadku krótkich łańcuchów) lub niepolarny w przypadku długich
łańcuchów. Są one substancjami stałymi zawierającymi długość łańcucha od 10 – 20
wśród których 12 – 18 są najpopularniejsze.

W pracy zaprezentowano wyniki redukcji kwasów tłuszczowych C10 – C16 wobec
heterogennych układów katalitycznych pod ciśnieniem atmosferycznym w przedziale
temp. od 100 – 500ºC w strumieniu wodoru. Redukcja kwasów tłuszczowych prowadzi
do otrzymania, oprócz wymienionych wyżej produktów, substancji będących
surowcami do produkcji związków powierzchniowo-czynnych oraz estrów metylowych
i etylowych (dodatki do biopaliw). W reakcji stosowano katalizatory typu żelazo-
kobalt-nikiel osadzone na tlenku krzemu. Fazy aktywne przygotowano z odpowiednich
wodnych roztworów ich prekursorów celem uzyskania 10-proc. stężenia i nanoszono na
nośnik metodą suchej impregnacji.
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Prezentacja dotyczy badań związanych z reaktywnością Na2HPO3 oraz
opracowania otrzymanych wyników zgodnie z klasyfikacją morfologiczną drobin
pierwiastków bloku sp A. Górskiego.[1] Na jej podstawie można określić mechanizmy
rozkładów termicznych różnych drobin.

Zgodnie z tą koncepcją wszystkie drobiny tlenowe fosforu można przedstawić
na diagramie klasyfikacyjnym, gdzie ev - to liczba elementarnych ładunków wniesiona
do centrum koordynacji w postaci elektronów, a ez – to liczba ładunków elementarnych
wniesionych przez ligandy.
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W pracy tej przedstawiono rozkład termiczny Na2HPO3 oraz jego reakcje w fazie
stałej z wodorotlenkiem sodu i parą wodną.

Stwierdzono, że wodorotlenek sodu działa jako utleniacz wg. reakcji :

Na2HPO3  +  NaOH  =  Na3PO4  +  H2

Para wodna reaguje dopiero z produktami rozkładu Na2HPO3, czyli z fazą
fosforkową, utleniając fosfor do maksymalnego stopnia utlenienia :

NaP  +  3 H2O  =  NaPO3  +  3 H2

Stały produkt tej reakcji reguje z jednym z produktów rozkładu Na2HPO3
(czyli z Na3PO4) :

NaPO3  +  Na3PO4  =  Na4P2O7

Badania przeprowadzono metodą kompleksowej analizy termicznej, a powstałe
w wyniku reakcji produkty identyfikowano za pomocą rentgenowskiej analizy

fazowej.

                                                          
[1] A. Górski, Pol. J. Chem. 2001, 75, 159-207.
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The chemistry of organozinc compounds has a long history, in which many
application for metal alkyls have been found in both organic and organometallic
chemistry. Over recent years the exploitation of zinc complexes supported by β-
diketiminato ligand systems has provided a number of spectacular results. [1]

As part of ongoing structure and reactivity studies involving the RZn(X,Y) chelate
complexes, we have initiated to examine the solid state and solution structure of
alkylzinc N,N’-chelate and N,O-chelate complexes based on pyrrolyl ligands. We
turned our attention to bi- and trifunctional pyrrolyl ligands, anticipating that a
combination of pyrrole and Schiff base type ligands or carbonyl group may provide
spectacular results.

Series of zinc alkyl complexes supported by pyrrolyl ligands have been
synthesized and structurally characterized. Our studies demonstrate that pyrrolyl ligands
are electronically very flexible ligand system. For example, we have found that
pyrrolylaldiminate type ligand in zinc complexes shows σ-N or the dihapto η2-π-donor
type of coordination of pyrrolyl ligand. the most diverse of coordination modes we have
observed for zinc complexes stabilized by 2,2’-dipirryl-diketone: the σ-N and the
dihapto η2-π-donor type for the pyrrolyl unit and a double coordination of the carbonyl
group.

The identification and characterization of weak intermolecular interactions as well
as their influence on the supramolecular structure of the studied complexes will be
discussed.

                                                          
[1] M. Cheng, D. R. Moore, J. J. Reczek, B. M. Chamberlain, E. B. Lobkovsky, G. W. Coates,

J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 8738.
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Reakcje karbonylowania nitrozwiązków i amin cieszą się zainteresowaniem ze
względu na duże znaczenie przemysłowe produktów otrzymywanych w tym procesie.
Są to między innymi: moczniki, karbaminiany, izocyjaniany, aminy, amidy, azozwiązki,
zasady Schiffa.

Reakcje karbonylowania nitrozwiązków i amin wymagają użycia katalizatora i
przebiegają według ogólnego równania:

kat

ArNO2 + 3CO + ROH → ArNHCOOR + 2CO2

W Pracowni Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej na Wydziale
Chemii UW opracowano układ katalityczny składający się z katalizatora (PdCl2) oraz
kokatalizatora, którym jest mieszanina metalicznego żelaza, jodu i pirydyny
(PdCl2/Fe/I2/Py).
Celem prezentowanej pracy było:

• modyfikacja układu katalitycznego (PdCl2/Fe/I2/Py) polegająca na zastąpieniu
PdCl2 kompleksem PdCl2(XPy)2 oraz zastosowanie XPy zamiast Py (gdzie: X =
Cl bądź CH3)

• synteza kompleksów PdCl2(XPy)2 oraz określenie ich struktury
• zbadanie wpływu elektronoakceptorowych właściwości chloru oraz

elektronodonorowych właściwości grupy metylowej – jako podstawników w
pierścieniu pirydyny na przebieg szeregu reakcji, takich jak

- karbonylowanie nitrobenzenu
- karbonylownie aniliny w obecności nitrobenzenu
- karbonylowanie aniliny w obecności tlenu
- redukcja nitrobenzenu w obecności wody

• zbadanie właściwości cytotoksycznych wybranych kompleksów na komórkach
białaczki ludzkiej.

Rezultaty badań świadczą o tym, że wprowadzenie do pierścienia pirydyny
odpowiednio chloru bądź grupy metylowej znacznie różnicuje wydajność badanych
reakcji.
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Oksydatywne uszkodzenia biomolekuł mogą prowadzić do szeregu
patologicznych zmian w organizmie. Stanowią molekularną podstawę procesów
starzenia i przyczyniają się do takich chorób jak choroba Alzheimera, Parkinsona,
choroby serca oraz nowotwory. Autooksydacja jest procesem wolnorodnikowym,
przebiegającym według mechanizmu łańcuchowego, i składa jest z trzech etapów:
inicjacji, propagacji oraz terminacji. Ponieważ rodniki nadtlenkowe (LOO●) odgrywają
kluczową rolę w etapie propagacji, antyoksydant interwentywny o wysokiej aktywności
powinien je szybko dezaktywnować reagując według następującego równania:

InhOH + LOO●   →   InhO●  + LOOH
W praktyce, mechanizm przeniesienia atomu wodoru jest różny dla procesów

przebiegających w rozpuszczalnikach polarnych i niepolarnych i jest silnie zależny od
stopnia zdysocjowania fenolu [1-3].

W pracy prezentowane są badania wpływu pH na aktywność antyutleniającą
antyoksydantów oraz ich mieszanin z PMHC (analogiem witaminy E).
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Pomiary szybkości pochłaniania tlenu w procesie inicjowanej autooksydacji
emulsji linolanu metylu inicjowanej rozpuszczalnym w wodzie 2,2’-azobis(2-
amidopropanem) prowadzone były za pomocą elektrody tlenowej Clarka w
temperaturze 37ºC.

                                                          
[1] Litwinienko, G.; Ingold, K. U., J. Org. Chem. 2003, 68, 3433-8.
[2] Litwinienko, G.; Ingold, K. U., Acc. Chem. Res. 2007, 40, 222-30.
[3] Musialik, M.; Litwinienko, G. Org. Lett. 2005, 7, 4951-4.
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kapaw2@poczta.onet.pl

Kwasy aryloboronowe znajdują szerokie zastosowanie zarówno w syntezie
organicznej, szczególnie, jako półprodukty w syntezie układów biarylowych, jak i w
medycynie, jako sensory molekularne (np: receptory cukrów). Istotne jest poszukiwanie
nowych dogodnych metod ich syntezy.

Przedmiotem pracy jest zbadanie reaktywności cyklicznych azaestrów kwasów
halofenyloboronowych, w reakcjach zachodzących według schematu 1:
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E
H3O
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X = Br, I
Schemat 1

Azaestry kwasów halofenyloboronowych [1] poddano reakcjom wymiany
halogen-lit, a następnie tak otrzymane pochodne litoorganiczne przyłączano do różnych
czynników elektrofilowych (schemat 1) otrzymując, po hydrolizie, podstawione kwasy
boronowe.

Dodatkowo przeprowadzono reakcję (schemat 2) addydcji litopochodnej do
aldehydów benzoesowych:

1. n-BuLi
THF /-90 oC
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3. H3O+
2.ArCHO /-90 oC

Ar = 2,6-dimetoksyksyfenyl (1),
2,4,6-trimetylofenyl (2),

Schemat 2
Dzięki badaniom 1H NMR w różnych temperaturach stwierdzono, że w

otrzymanych związkach: 1,3-dihydro-1-hydroksy-3-(2’,6’-dimetoksyfenylo)benzo[c]
[2,1]oksaborolu (1) i 1,3-dihydro-1-hydroksy-3-(2’,4’,6’-trimetylofenylo)benzo[c]
[2,1]oksaborolu (2) występują zahamowania rotacji grupy arylowej, bariery rotacji
oszacowano odpowiednio na 53 i 56 kJ /mol.

                                                          
[1] Dąbrowski M, Kurach P, Luliński S, Serwatowski J, Appl. Organometal. Chem. 2007, 21, 234–238.
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Stosowanie barwników było związane z początkiem historii ludzkości. Sztuka
barwienia sięga czasów sprzed okresu piśmiennictwa, a badania etniczne ludów
pierwotnych wykazują, że umiejętności zdobienia własnej skóry i odzieży spotykano
już na najniższym szczeblu rozwoju człowieka. Przodkowie współczesnego człowieka
początkowo stosowali do barwienia substancje pochodzenia mineralnego (barwne
glinki, tlenki metali), które rozszerzono o materiały organiczne. Cenne źródło substancji
barwiących stanowiły części roślin, zawierające związki barwiące z grup flawonoidów,
kurkuminoidów, karotenoidów czy tanin. Prekursory związków indygotynowych można
odnaleźć zarówno w materiale roślinnym, jak również pozyskać z wydzieliny ślimaków.
Związki antrachinonowe występują w korzeniach niektórych roślin oraz w
pancerzykach pluskwiaków.

Już od starożytności kunszt operowania barwnikami roślinnymi lub zwierzęcymi,
a szczególnie umiejętność wykorzystania zapraw utrwalających barwy (soli, takich jak:
KAl(SO4)2, K2Cr2O7, FeSO4, SnCl2), objęty był tajemnicą. Dobrej jakości tkaniny
wełniane i jedwabne farbowane były tylko najlepszymi barwnikami (marzanna
barwierska, koszenila, indygo, żółcień z rezedy, szafran). Mimo że w malarstwie
sztalugowym większe znaczenie miały pigmenty mineralne, to i tu barwniki organiczne
znalazły swoje zastosowanie.

W barwnikach pochodzenia naturalnego występuje zwykle kilka lub kilkanaście
substancji bawiących. Użycie nowoczesnych technik analizy instrumentalnej daje
znacznie większe możliwości poznawcze niż chemiczna analiza jakościowa.
Zastosowanie do jej analizy wysokosprawnych technik rozdzielania, m.in.
wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC, sprzężonej z czułymi i selektywnymi
detektorami spektrometrii mas, MS, dostarcza kompletnych informacji o składzie
analizowanych mieszanin. Opracowana metoda pozwala na identyfikację substancji
barwiących z różnych grup, począwszy od tanin, poprzez flawonoidy i antrachinony, aż
po karotenoidy, a nawet związki indygotynowe. Obok identyfikacji substancji
organicznych cenne informacje o obiektach przynoszą metody identyfikacji związków
nieorganicznych – metali wchodzących w skład wybarwień na tkaninach. Do tego typu
badań znajduje zastosowanie technika wielopierwiastkowej analizy elementarnej –
spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP MS.
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In last few years a number of studies reporting electrochemical behaviour of ionic
liquid deposits on different electrode supports appeared in literaure [1-4]. These systems
were used to study various electrochemical processes including ion transfer across the
ionic liquid/aqueous solution interface.

Here, a new method of immobilisation of ionic liquid on the electrode surface was
applied. It is based on the sol-gel process where the cations from the ionic liquid acts as
sol-gel precursor [5,6]. A thin silicate film containing imidazolium cationic groups
surface was obtained by sol-gel processing of ionic liquid - 1-methyl-3-(3-
trimethoxysilylpropyl)imidazolium bis(trifluoromethyl-sulfonyl)imide (I) together with
tetramethyl orthosilicate (II) on the indium tin oxide electrode. The formation of silicate
film was confirmed by FTIR spectroscopy. This electrode when immersed into aqueous
solution act as a sponge for Fe(CN)6

3– dissolved in aqueous solution. The corresponding
voltammetric peak current is by almost two orders of magnitude larger than for
electrode covered by ionic liquid precursor only. The repelling of Ru(NH3)6

3+ cations by
this electrode is also demonstrated.

Silicate mesoporous submicrometer particles modified with covalently bonded
ionic liquid were synthesized via Stober method [7] coupled with surfactant templated
[8] hydrolysis - co condensation of I and II. Modified carbon paste electrode was
prepared by mixing together carbon particles, new hybrid material particles and
hexadecane as a binder. Electrochemical properties of new electrode were investigated
with cyclic voltammetry.

                                                          
[1] J.D. Wadhawan, U. Schroder, A. Neudeck, S.J. Wilkins, R.G. Compton. F. Marken, C.S. Consorti,

R.F. de Souza, J. Dupont, J. Electroanal. Chem. 2000, 493, 75.
[2] K. Tanaka, N. Nishi, T. Kakiuchi, Anal. Sci. 2004, 20, 1553.
[3] J. Niedziolka, E. Rozniecka, J. Stafiej, J. Sirieix-Plenet, L. Gaillon, D. Di Caprio, M. Opallo, Chem.

Commun. 2005, 2954.
[4] E. Rozniecka, J. Niedziolka, M.A. Murphy, J. Sirieix-Plenet, L. Gaillon, F. Marken, M. Opallo, J.

Electroanal. Chem. 2006, 587, 133.
[5] C.P. Mehnert, R.A. Cook, N.C. Dispenziere, M. Afeworki, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 12932.
[6] M.H. Valkenberg, C. deCastro, W.F. Hölderich, Green Chem. 2002, 4, 88.
[7] W. Stober, A. Fink and E. Bohn, J. Colloid. Interface Sci., 1968, 26, 62-69.
[8] A. Monnier, F. Schuth, Q. Huo, D. Kumar, D. Margolese, R. S. Maxwell, G. D. Stucky, M.

Krishnamurty, P. Petroff, A. Firouzi, M. Janicke and B. F. Chmelka, Science, 1993, 261, 1299.



P-53

71

CHIRALNE RECEPTORY MOLEKULARNE O WYŻSZEJ SYMETRII
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Od kilku lat nasz zespół zajmuje się wykorzystaniem sacharozy w syntezie
organicznej jako chiralnego bloku budulcowego. Szczególnie interesujące wydaje się
użycie tego, najpopularniejszego dwucukru jako szkieletu dla chiralnych receptorów
typu eterów koronowych lub aza-koronandów.[1]

Ostatnio zaproponowaliśmy interesującą ścieżkę syntetyczną prowadzącą do C2-
symetrycznych receptorów, w której kluczową rolę odgrywała katalizowana solami
miedzi (I) cykloaddycja alkin-azydek (reakcja zaliczana do grona ‘click-chemistry’).
Udało nam się otrzymać zarówno makrocykle będące produktem reakcji
międzycząsteczkowej (zawierające 2 cząsteczki sacharozy) jak
i wewnątrzcząsteczkowej.[2]

Wyniki te zachęciły nas do wykorzystania podobnego podejścia w celu
otrzymania bardziej kompleksowych receptorów (przykłady na schemacie 1). Rezultaty
tych badań zostaną zaprezentowane na posterze.
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[1] Brzuszkiewicz, A.; Ciunik, Z.; Jarosz, S.; Listkowski, A.; Lewandowski, B.; Tetrahedron, 2005, 8485

(analogi eterów koronowych); Jarosz, S.; Lewandowski, B.; Carbohydr. Res., 2008, 965 (analogi aza-
koronandów).

[2] Jarosz, S.; Listkowski, A.; Lewandowski, B.; Synthesis, 2008, 913.
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Elektrochemicznej redukcji tlenku azotu(II) w środowisku kwaśnym poświęcono
w literaturze wiele uwagi. Istnieją jednak poważne rozbieżności pomiędzy
proponowanymi jej mechanizmami. Rozbieżności te wydają się być związane z różnym
zachowaniem tlenku azotu(II) podczas redukcji w roztworach o różnej aktywności
protonów.

Przedstawiamy tutaj wyniki badań nad redukcją tlenku azotu(II) na elektrodach
platynowych w środowisku kwasu siarkowego(VI). W badaniach posługiwano się
techniką woltamperometrii cyklicznej oraz elektrolizy roztworów nasyconych tlenkiem
azotu(II). Badania prowadzono w roztworach kwasu siarkowego(VI) o stężeniach z
zakresu od 0,1 do 10 mol dm–3. W czasie eksperymentów oznaczano produkty redukcji.
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Istotnym kierunkiem rozwojowym technologii żywności jest tzw. „food design”,
czyli żywność projektowana. Najnowsze osiągnięcia w naukach biologicznych
pozwalają, poprzez zastosowanie odpowiednich pasz w żywieniu niosek, dokonać
modyfikacji składu chemicznego jaja. Wzbogaca się je m.in. w witaminy,
wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz mikroelementy. Kontrola zawartości
mikroelementów w żywności odgrywa ważną rolę z powodu ich znaczącego wpływu na
stan zdrowia człowieka. Nadmiar bądź ich niedobór bywa przyczyną wielu zaburzeń
procesów fizjologicznych. Kolejnym problemem jest zróżnicowana biodostępność
mikroelementów w zależności od formy chemicznej, w jakiej występują, a zatem duże
znaczenie ma analiza specjacyjna metali w suplementowanych produktach

Celem niniejszej pracy jest opracowanie metody przygotowywania próbek
żywności (suplementowanych jaj kurzych) do analizy. Z racji rozmaitości obiektów
analitycznych pochodzących z rynku żywności, nie jest możliwe stosowanie
postępowań uniwersalnych, a każdy materiał musi być badany z użyciem
indywidualnej metodyki. W przypadku suplementowanych jaj kurzych problem
stwarza bogata gama różnorodnych związków chemicznych, kreująca
skomplikowaną matrycę, dlatego też istotnym etapem w ich analizie jest metoda
przygotowania próbek.

Suplementowane jaja kurze poddawane są analizie przy użyciu technik ICP MS
(spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej) oraz SEC ICP MS
(chromatografia wykluczania w połączeniu z ICP MS).
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The aldol reaction is one of the most powerful C–C bond-forming reactions in
nature and in the repertoire of organic chemists. Of particular interest recently is the
direct connection of two carbonyl species catalyzed by L-proline and other amino acids,
a process that mimics the type I aldolases. The use of protonated L-prolinethioamide
instead of the free base derivative as the organocatalyst for the direct aldol addition has
a profound and appreciable effect on both the yield and the stereochemical course of the
reaction. 4-Nitrobenzaldehyde reacts with acetone in the presence of the protonated
catalyst (TFA salt), affording aldol product with a yield up to 99% and an ee up to 98%.
The catalyst loading can be lowered to 2.5 mol %. More than 20 different acids were
investigated as an additive, and its role as cocatalyst has been discussed. Furthermore,
reactions of L-prolinethioamide salts with acetone have been monitored using ESI-MS
and
1H NMR techniques, giving insight into the mechanism of the direct aldol reaction.
The presumed formation of the iminium salt has been unambiguously confirmed.[1-6]

CHO

O2N

O

O2N

OOH

+ acid/catalyst

N
+

NH

S

RH H

N

ND3C
D3C

S

R

N
+

NH

S

R
D3C CD3

d6-acetone

-H2O
CF3CO2

-+

                                                          
[1] Modern Aldol Reactions, Vol. 1 and 2 (Ed.: R. Marhwald), Wiley-VCH, Weinheim, 2004.
[2] Asymmetric Organocatalysis, A. Berkessel, H. Groger, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.
[3] B. List, R. A. Lerner, C. F. Barbas III, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395-2396; b) P. I. Dalko, L.

Moisan, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 5138-5175.
[4] Gryko, D.; Lipiński, R. Adv. Synth. Catal. 2005, 347, 1948-1952.
[5] Gryko, D.; Lipiński, R. Eur. J. Org. Chem. 2006, 17, 3864-3876.
[6] Gryko, D.; Zimnicka, M.; Lipiński, R. J. Org. Chem. 2007, 72, 964-970, 2258-2258.
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Alkilowe i arylowe związki litu znane są jako aktywne nukleofile, które w
reakcjach z elektrofilami tworzą przewidywalne produkty addycji. Wewnątrzcząste-
czkowy wariant takiego procesu znany jest jako reakcja Parhama lub ”cyklizacja
anionowa”.[1] Atak związku litoorganicznego na elektrofil w obrębie tej samej
cząsteczki jest możliwy tylko wtedy, gdy elektrofil nie ulega reakcji z odczynnikiem
odpowiedzialnym za powstawanie połączenia litoorganicznego. Etapem zwykle
rozpoczynającym tak opisany proces ”cyklizacji anionowej” jest reakcja transmetalacji
lub wymiany halogen-lit.
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Prowadząc badania nad zastosowaniem cyklicznych enaminonów w syntezie
azabicykloalkanów stwierdziliśmy, że dihydropirydony zawierające w łańcuchu
bocznym funkcję halogenku winylowego w obecności czynnika litującego ulegają
wymianie halogen-lit, a następnie cyklizacji dając oczekiwane produkty.
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Podobnej przemianie ulegają dihydropirydony posiadające grupę orto-bromo arylową w
łańcuchu bocznym tworząc w zależności od długości łańcucha bocznego odpowiednie
izoindole (n=0) lub benzochinolizydyny (n=1).
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[1] W. E. Parham, C. K. Bradsher, Acc. Chem. Res. 1982, 15, 300-315.
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Hodowle linii komórkowych i tkanek są szeroko wykorzystywane w badaniach
naukowych w biotechnologii, farmacji i medycynie. Hodowle in vitro umożliwiają
dokładną kontrolę środowiska hodowlanego, utrzymanie warunków fizjologicznych na
stałym poziomie, uzyskiwanie powtarzalnych wyników prowadzonych eksperymentów.
Mimo znacznego postępu w tej dziedzinie nawet laboratoryjna hodowla nadal nie jest
zadaniem trywialnym i wymaga ścisłej kontroli parametrów oraz pełnej aseptyczności
środowiska. Jedną z najnowszych technik proponowanych do tych celów jest
wykorzystanie miniaturowych układów zwanych „Lab on a Chip”.

Miniaturyzacja jako trend w kierunku zmniejszania urządzeń przy zachowaniu ich
pełnej funkcjonalności stanowi obecnie pole zainteresowania badaczy w wielu
dziedzinach nauki i techniki. Mikroprzepływowe bioreaktory otwierają perspektywy dla
hodowli komórek w warunkach zbliżonych do warunków in vivo. Mikroukłady do
hodowli komórkowych mogą być stosowane np. w testach toksykologicznych przy
opracowywaniu nowych środków leczniczych. Umożliwiają jednoczesną hodowlę
i analizę komórek w czasie rzeczywistym, bez konieczności ich uśmiercania [1]. Innymi
zaletami w stosunku do metod hodowli prowadzonych dotychczas w większej skali są:
małe zużycie reagentów, zmniejszenie ilości odpadów chemicznych i biologicznych,
możliwość swobodnej modyfikacji kształtu mikroukładu, lepsza kontrola środowiska
hodowlanego [2].

Prezentowany mikroukład jest układem hybrydowym, zbudowanym ze szkła
i poli(dimetylosiloksanu). Szkło zapewnia dogodne warunki rozwoju komórek,
natomiast w warstwie polimerowej możliwe jest precyzyjne odwzorowanie
skomplikowanych mikrostruktur. Mikroukład hybrydowy umożliwia zintegrowanie w
jednym układzie komór hodowlanych i generatora gradientu stężeń analizowanych
substancji toksycznych. Zaprezentowane zostaną etapy projektowania mikroukładu,
metody wytwarzania oraz warunki użytkowania.

                                                          
[1] P.J.Hung, P.J.Lee, P.Saboundi, R.Lin, L.P.Lee, Biotechnology and Bioengineering, 2005, 89, 1-8
[2] P.S.Dittrich, A. Manz, Nature Reviews Drug Discovery, 2006, 5, 210-218
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INSTALACJA DO BADANIA PRZEMYSŁOWYCH KATALIZATORÓW
ODWODORNIENIA
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ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Wlodzimierz.Wojcik@ichp.pl

Od lat specjalizujemy się w testowaniu przemysłowych katalizatorów
odwodornienia. Wykorzystujemy w tym celu instalację przedstawioną na poniższym
rysunku. Umożliwia ona pracę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do
przemysłowych w szerokim zakresie parametrów technologicznych.

ATU
     R1 - reaktor adiabatyczny;  E2, E2A, E2B - zagrzewacze;  E11 - dopalacz; C3, C12 - chłodnica; 
     S4, S6 - separator; P5 A/B - pompa próżniowa; P7 - pompa cyrkulacyjna; T8 - zbiornik produktu; 
T9 - zbiornik solanki; F10 - filtr; QI20 - analizator CO2 ; QI38 - analizator O2 ; GC - chromatograf gazowy 
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Charakteryzuje się ona dużą elastycznością. Po określeniu nowego zadania badawczego
jej struktura może być stosunkowo łatwo zmieniana dzięki zastosowaniu rozproszonego
systemu sterowania. Podstawowymi elementami aparatury są reaktor rurowy,
urządzenia towarzyszące, jak separatory, wymienniki ciepła, pompy próżniowe,
kompresory oraz pracujące w trybie on-line chromatografy gazowe, zapewniające pełną
analizę produktu odwodornienia. Instalacja badawcza posiada około pięćdziesiąt
punktów kontrolno-pomiarowych. Podstawowymi parametrami, podlegającymi
regulacji są temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom napełnienia zbiornika produktu.

Proces odwodornienia, ze względu na szybki spadek aktywności katalizatora
prowadzi się w sposób cykliczny, realizując zadany algorytm. Po reakcji następuje
regeneracja katalizatora a następnie płukanie reaktora gazem inertnym. Każdemu
krokowi towarzyszy zmiana poszczególnych parametrów pracy, jak np. ciśnienia,
realizowane są programy sekwencyjne, zapewniające wprowadzenie do układu
właściwych mediów, napełnienie czy też opróżnienie zbiornika produktu.

W omawianym układzie przebadano wiele typów katalizatorów, między innymi
katalizator chromowy do odwodornienia propanu. Testowano go w zakresie temperatur
540 - 620°C obserwując zmianę konwersji w przedziale 46,5 - 64,9 %.
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WYSOCE ENANCJOSELEKTYWNA REAKCJA FRIEDELA-CRAFTSA
POCHODNYCH FURANU Z GLIOKSALANAMI ALKILOWYMI
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b Wydział Chemii UW, 02-093 Warszawa

Reakcję Friedela-Craftsa różnych furanów z glioksalanem n-butylu, można
przeprowadzić za pomocą katalitycznej ilości (2-5 mol%) kompleksu Ti(IV) z
6,6′-Br2BINOLem. Użycie czystego optycznie liganda (6,6′-Br2BINOLu) pozwala
otrzymać produkty z bardzo wysokimi nadmiarami enancjomerycznymi, które w
większości przykładów przekraczają 90% ee. W reakcji biorą udział różne 2-
monopodstawione furany (alkil, aryl, alkenyl, TMS), jak również dipodstawione
pochodne: 2,3-dimetylofuran i 2,4-dimetylofuran. Reakcję można przeprowadzić w
łagodnych warunkach (0-20°C), bez konieczności osuszania rozpuszczalnika.

O
OH

OBu

O

ROR
O

OBu

O

OH
OH

Br

Br

+
 2-5 mol % Ti(OiPr)4 / (R)-1 

toluen, 0-20 0C

(R)-1

W = 75-95%
ee = 88-97%

R = alkil, aryl,
       alkenyl, TMS

Produktami reakcji są estry kwasów α-hydroksyfurylooctowych, które mogą
znaleźć szerokie zastosowanie syntetyczne [1]. Utlenienie pierścienia furanowego
produktów stwarza możliwość syntezy dihydropiranonów [2,3] lub ich azotowych
analogów [4], które można przekształcić odpowiednio w pochodne cukrów lub
azacukrów.

                                                          
[1] (a) Jurczak, J.; Kobrzycka, E.; Raczko, J., Polish J. Chem. 1999, 73, 29-41.

(b) Pikul, S.; Raczko, J.; Ankner, K.; Jurczak, J., J. Am. Chem. Soc. 1987, 109, 3981.
[2] Achmatowicz, O., Jr.; Burzynska, M. H., Carbohydr. Res. 1985, 141, 67-76.
[3] (a) Balachari, D.; O’Doherty, G. A., Org. Lett. 2000, 2, 863-866.

(b) Harris, J. M.; Keranen, M. D.; O’Doherty, G. A., J. Org. Chem 1999, 64, 2982-2983.
[4] Liao, L.-X.; Wang, Z.-M.; Zhang, H-X.; Zhou, W.-S., Tetrahedron: Asymmetry 1999, 10, 3649.



P-61

79

ZASTOSOWANIE REAKCJI KINUGASA W SYNTEZIE PENAMÓW

Sebastian Stecko, Adam Mames, Bartłomiej Furman, Marek Chmielewski

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, amams@vp.pl

Promowana związkami Cu(I) reakcja nitronów z terminalymi acetylenami zwana
reakcją Kinugasa,[1] stanowi atrakcyjną metodę syntezy układów β-laktamowych.
Sama reakcja została opracowana jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku,[1] jednak
dopiero dzięki pracom Fu,[2] Basaka[3] oraz Tanga,[4] wzrosło zainteresowanie tą
reakcją.

N

O

R+
N

O

Cu(I)

zasada

W większości doniesień literaturowych autorzy stosowali acykliczne nitrony,
posiadające zwykle podstawniki uniemożliwiającymi izomeryzację E/Z nitronów.
Znana jest tylko jedna praca w której użyto cyklicznego nitronu.[5]

Wieloletnie doświadczenie w pracy z enancjomerycznie wzbogaconymi
cyklicznymi nitronami[6] skłoniło nas do sprawdzenia, czy tego typu związki można
wykorzystać w promowanej związkami Cu(I) reakcji z terminalnymi acetylanami
prowadzącej do penamów typu 1. W badaniach wykorzystano nitrony 2-4 otrzymane z
kwasu (S)-jabłkowego i L-winowego oraz proste, handlowo dostępne acetyleny.
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4
W ramach projektu przebadano stereochemiczny przebieg reakcji oraz wpływ

warunków prowadzenia procesu na indukcję i wydajność reakcji.

                                                          
[1] M. Kinugasa, S. Hashimoto, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1972, 466.
[2] M. Lo, G.C. Fu, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 4572
[3] (a) A. Basak, S. Gosh, T. Bhowmick, A. Das, V. Bertolasi, Tetrahedron Lett. 2002, 43, 5499; (b) A.

Basak, R. Pal, Bioorg. Med. Chem. Lett. 2005, 15, 2015
[4] M.C. Ye, J. Zhou, Y. Tang, J. Org. Chem. 2006, 71, 3576.
[5] L.K. Ding, W.J. Irwin, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1976, 2382
[6] (a) S. Stecko, K. Paśniczek, M. Jurczak, Z. Urbańczyk-Lipkowska, M. Chmielewski, Tetrahedron;

Asymmetry 2007, 18, 1085; (b) S. Stecko, K. Paśniczek, M. Jurczak, Z. Urbańczyk-Lipkowska, M.
Chmielewski, Tetrahedron; Asymmetry 2006, 17, 89; (c) K. Paśniczek, D. Socha, M. Jurczak, J.
Frelek, A. Suszczyńska, Z. Urbańczyk-Lipkowska, M. Chmielewski, J. Carbohydr. Chem. 2003, 22,
613-629.
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Perfluorinated acids (PFCAs) are fully fluorinated analogues of carboxylic acids,
which find applications in the synthesis of fluoropolymers, the production of paints,
fire-fighting foams, lubricants and water repellents [1]. Due to their chemical stability
these compounds are environmentally persistent and have been detected in both wildlife
and humans in various locations across the world [2]. According to animal studies,
PFCAs can affect the permeability of cell membranes [3]. Therefore, the influence of
selected compounds, perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctanesulphonic acid
(PFOS), on the structure and organization of phospholipid membranes was studied
using Langmuir–Blodgett technique, spectroscopic and electrochemical techniques.

Model biological membranes were composed of one of the two selected
phospholipids: 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) or 1,2-
dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC). Previous monolayer studies at the
air-water interface revealed that the presence of either PFOA or PFOS in the subphase
leads to the incorporation of those chemicals into the phospholipid layer during its
formation [4]. Gold electrodes were modified with phospholipid bilayers using the
combination of Langmuir – Blodgett and Langmuir – Schaefer techniques. PM-IRRAS
studies of DMPC bilayers with incorporated perfluorinated compounds showed that the
insertion of PFCAs into the membrane results in an increase in the membrane fluidity
and a decrease in the average tilt of the acyl chains, which implies that the increase in
membrane thickness takes place. Moreover, electrochemical studies of the modified
electrodes brought into contact with solutions of perfluorinated compounds revealed
that changes in such properties of the lipid bilayer modified electrodes as electrode
capacitance and accessibility to the electrode surface of the selected electroactive probes
from the solution (Fe(CN)6

3–/4– and menadione) can be also observed.

                                                          
[1] K. Prevedouros, I.T. Cousins, R.C. Buck, S.H. Korzeniowski, Environ. Sci. Technol. 2006, 40, 32-44.
[2] J.M. Conder, R.A. Hoke, W. de Wolf, M.H. Russell, R.C. Buck, Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 995-

1003.
[3] W. Hu, P.D. Jones, L. King, P. Fraker, J. Newsted, J.P. Giesy, Comp. Biochem. Phys. C 2003, 135,

77-88.
[4] D. Matyszewska, K. Tappura, G. Oradd, R. Bilewicz, J. Phys. Chem. B 2007, 111, 9908-9918.
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bDepartment of Medical Biotechnology, Faculty of Biochemistry, Biophysics and
Biotechnology, Jagiellonian University, Krakow, Poland

It has been proved, that a considerable amount of cellular iron remains in the form
of complexes with low molecular mass ligands, labile enough to enter Fenton reaction.
This pool has been called the labile iron pool (LIP). It plays role, among others, in
cellular iron transport, expression of iron regulatory genes, control of the activity of iron
containing proteins and catalysis of the Fenton reactions. It has been showed that LIP
attends in the regulation of nitric oxide-dependent biochemical pathways, forming
dinitrosyl iron complexes (DNIC), a group of physiologicaly important transducers of
nitric oxide. Formation of nitrosyl iron complexes, known as 2.03 complexes due to the
g value of their characteristic EPR spectra, has been found by many groups of
researchers in many kinds of bacteria, plants and animals. It is postulated that DNIC are
important factors in nitric oxide-dependent regulation pathways in the cell. It has been
shown that low molecular-weight DNIC, possesses endothelium derived relaxing factor
(EDRF) activity. In addition, the low molecular-weight DNIC have been shown to
modulate redox properties of the cellular interior through the inhibition of glutathione-
dependent enzymes, such as reductase, transferase, and peroxidase of glutathione. The
sources of iron forming DNIC in vivo are still not defined precisely, one of putative
ones being the labile iron pool and another – iron proteins. Neither are defined the
cellular compartments, in which DNIC are formed.

In the present report we investigated the contribution of heme and heme-
containing proteins to the formation of DNIC in vivo. The human myelogenous
leukemia K-562 cells (50 ml culture of density approximately 1x106 cells/ml) were
pretreated with hemin (100 µM, 3h 37OC), protoporphyrin IX (100 µM, 3h 37OC) or
protoporphyrin IX zinc(II) complex (10 µM, 3h, 37OC). After pretreatment cells were
subjected to 70 µM DEANO (nitric oxide donor) (15 min, 37OC) to generate DNIC.
Final concentration of NO was 100 µM. Pretreatment with hemin, but not
protoporphyrin IX or protoporphyrin IX(Zn) increased formation of DNIC. In another
series of experiments similar treatment was applied to human mucoepidermoid lung
carcinoma NCI-H292 cells stably overexpressing hemeoxygenase 1. Overexpression of
HO-1 protein did not alter formation of DNIC, as compared to wild type cells.

Taken together, our results indicate that the heme and heme-contains proteins are
important source of iron for DNIC formation, however the precise form of heme-
derived iron involved in DNIC formation is yet unknown.
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Enantioselective hetero-Diels-Alder reaction (HDA) is one of the most powerful
tool in organic synthesis. The Jacobsen’s methodology was widely and successfully
applied in this area. Apart from tetradentate catalysts of C2 symmetry based on
transition metal complexes [1], the tridentate Schiff base chromium(III) complexes were
also fruitfully applied. Asymmetric synthesis of tetrahydropyran derivatives with
creation of more than one stereogenic centers is well known. [2] The similar catalyst-
controlled diastereoselective HDA reaction between Danishefsky’s diene and chiral
aldehydes were also studied. [3]

In this communication the application of the above mentioned tridentate catalytic
system to enantioselective HDA reaction of Danishefsky’s diene with simple aliphatic
and aromatic aldehydes are presented.
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[1] S. C. Schaus; J. Branalt; E. N. Jacobsen; J. Org. Chem. 1998, 63, 403-405
[2] A. G. Dosetter; T. F. Jamison; E. N. Jacobsen; ANgew. Chem. Int. Ed. 1999, 38, 2398-2400
[3] Guy D. Joly; E. N. Jacobsen Org. Lett. 2002, 4, 1795
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Six new synthesized bolaamphiphiles were studied in Langmuir monolayers on
water surface. The isotherms of surface pressure and surface potential vs. molecular
area of all the compounds were measured with simultaneous observations with the aid
of Brewster angle microscope.

At large areas per molecule all molecules lie flat on water. Five of the isotherms
exhibit the broad plateaux at increased surface pressure. In the plateau region related to
the phase transition from the planar orientation to risen up (homeotropic) four of the
compounds present typical behavior with small slope of π – A curves. Two of the
isotherms are horizontal in the plateau region what is typical for phase transitions in
bulk phases. The reason for that will be discussed. Three of the compounds have
partially fluorinated hydrocarbon chains and they show an important difference in
surface potential curves. Surface potential decreases during compression, in contrast to
the most amphiphilic compounds. Positive value of the measured surface potential
occurs for hydrogenated amphiphiles, whereas negative values appear for fluorinated
ones. The reason why the surface potential is negative for condensed monolayer comes
from a negative contribution of C – F dipoles.

Surface pressure – molecular area isotherms of monolayers of bolaamphiphilic
compounds at the air – water interface
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Celem pracy jest pokazanie, że trójwymiarowa spektroskopia NMR może być z
powodzeniem stosowana do określania struktury związków organicznych o

skomplikowanej strukturze. W badaniach wykorzystaliśmy metodę umożliwiającą
rejestrację widm 3D w „sensownym” czasie oraz utrzymującą wysoką rozdzielczość w
pośrednio rejestrowanych wymiarach. Metoda ta wykorzystuje próbkowanie losowe
przestrzeni czasów ewolucji oraz Wielowymiarową Transformatę Fouriera.[1,2]

Trójwymiarowe eksperymenty NMR umożliwiają lepszą separację sygnałów,
dokładny pomiar przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia, a przez to identyfikację
spinów związanych wzajemnymi oddziaływaniami. Standardowe wielowymiarowe
eksperymenty trwają bardzo długo ponieważ wymagają rejestracji 1-wymiarowego
FID-u dla każdego punktu przestrzeni czasów ewolucji. Konwencjonalnie widmo N-
wymiarowe uzyskiwane jest w wyniku N sekwencji jednowymiarowych transformacji
Fouriera względem N oddzielnych czasów ewolucji.

W naszej pracy stosujemy Wielowymiarową Transformatę Fouriera- w jednym
kroku dokonywana jest FT względem dwóch zmiennych czasu tzn. w jednym kroku
obliczany jest punkt widma częstości. Dla każdej pary częstości liczona jest 2D
transformata Fouriera, do opisu której służy Hiperzespolona Transformata Fouriera.
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gdzie: i2 = j2 = k2 = –1 and ij = ji = k, jk = kj = i, ki = ik = j.
Widmo 3D uzyskuje się w wyniku zastosowania zwykłej 1D FT względem t3, a

następnie 2D Hiperzespoloną FT względem t1 i t2 liczonych dla każdego punktu
częstości ω3.

Na przykładzie strychniny, gdzie wykorzystaliśmy techniki: 3D TOCSY-HSQC,
3D HSQMBC oraz 3D COSY-HMBC, pokazaliśmy, że z widma 3D do uzyskania
którego wykorzystano próbkowanie losowe razem z 2D Hiperzespoloną FT możemy
otrzymać więcej informacji niż z widma zarejestrowanego w tym samym czasie
metodami konwencjonalnymi.[3]

Dzięki zastosowaniu widm 3D NMR, udało się określić strukturę związków
organicznych o bardziej skomplikowanej budowie, takich jak prenol-10 oraz saponin;
interpretacja widm 1D i 2D NMR tych związków jest zazwyczaj niemożliwa z powodu
nakładania się sygnałów.

Możliwy staje się również pomiar stałych sprzężenia, dzięki widmom 3D HSQC-
TOCSY oraz 3D TOCSY-HECADE, co zostało pokazane na przykładzie strychniny.

                                                          
[1] Kazimierczuk K, Koźminski W, Zhukov I. J. Magn. Reson. 2006, 179, 323-328.
[2] Kazimierczuk K, Zawadzka A, Koźmiński W, Zhukov I. J. Biomol NMR 2006; 36, 157-168.
[3] Misiak M, Koźmiński W, Magn. Reson. Chem, 2007, 45, 171-174.
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Elektroforeza kapilarna (CE, od ang. Capillary Electrophoresis) - elektroforeza w
wolnym buforze służy najczęściej do rozdzielania małocząsteczkowych polarnych
związków. Technika ta jest często stosowana w biologii molekularnej do analizy DNA,
znacznie rzadziej do rozdzielania peptydów. Jednym z rodzajów elektroforezy
kapilarnej jest kapilarna elektroforeza powinowactwa (ACE), która służy do
wyznaczania powinowactwa receptora (najczęściej ujemnie naładowanego, o masie
< 50kDa) do naładowanego lub neutralnego analitu. Opiera się na różnicach w
ruchliwości elektroforetycznej wolnego i związanego receptora. Analizy za pomocą
ACE najczęściej prowadzi się przy użyciu niemodyfikowanej krzemionkowej kapilary
dla zwiększających się ilości analitu w buforze elektroforetycznym.

Korzystając z właściwości tej techniki opracowano metodę ACE badania
nietrwałych kompleksów metali z bioligandami, w tym powinowactwa GSH i
fitochelatyn do jonów kadmu. Przeprowadzono optymalizację warunków
elektroforetycznego rozdzielania badanych kompleksów oraz zbadano powtarzalność
metody i wyznaczono wartości stałych trwałości tworzących się kompleksów.
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Jednym z najbardziej efektywnych promotorów rutenu w katalizatorach do
syntezy amoniaku jest bar. Jednak rola tego pierwiastka, a w szczególności forma
chemiczna baru w układzie w warunkach syntezy NH3 pozostaje nadal niejasna. Do
zbadania procesu aktywowania kontaktów Ba-Ru/C i scharakteryzowania ich w
warunkach pracy, zastosowano szereg technik eksperymentalnych.

Badania TPR-MS pokazały, że ruten ułatwia rozkład azotanu(V) baru osadzonego
na powierzchni Ru/C podczas wygrzewania preparatu w strumieniu oczyszczonego
wodoru. Temperatura początku rozkładu soli obniża się z 400ºC dla układu nie
zawierającego rutenu do około 120ºC dla Ba-Ru/C. Rozkładowi Ba(NO3)2 w układach
Ba-Ru/C towarzyszy powstawanie węglanu baru (BaCO3), który w wyższych
temperaturach przekształca się w BaO. W warunkach ustalonych (wodór, 520ºC), tlenek
baru jest jedynym związkiem baru widzianym techniką XRD. Ponadto wyniki
eksperymentów obejmujących oddziaływanie zredukowanych materiałów z tlenem i
parą wodną pokazały, że w warunkach reakcji bar występuje w formie częściowo
zredukowanej.
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Rys. Wyniki badań katalizatora Ba-Ru/C metodą dyfrakcji rentgenowskiej in situ.
Zmiany zachodzące w preparacie podczas ogrzewania w wodorze
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Związki mające strukturę małych peptydów oraz ich mimetyków takich jak
peptoidy stanowią ważną grupę związków biologicznie czynnych. Wśród tripeptydów z
C-końcową grupą aldehydową można wyróżnić serynowe, cysteinowe oraz
asparaginowe inhibitory 3C proteazy rinowirusa ludzkiego [1], katepsyny [2], kalpain
[3] a także 20S proteasomów [4]. Ostatnie z wymienionych, inhibitory proteasomów,
posiadają właściwości przeciwnowotworowe. Przykładem tego typu związków jest
aldehyd tripeptydowy Cbz-Leu-Leu-Leu-H oznaczany symbolem MG-132. Peptoidy
będące pochodnymi aktywnych biologicznie peptydów, mogą okazać się bardziej
trwałymi oraz aktywnymi strukturami.

Celem naszych badań było zastosowanie multikomponentowej reakcji Ugi’ego do
szybkiej oraz wydajnej syntezy małych łańcuchów tripeptydowych oraz peptoidowych.
Substratami do tej reakcji są pierwszorzędowa amina, aldehyd oraz odpowiedni kwas
karboksylowy i izocyjanek. Dwa ostatnie substraty są pochodnymi aminokwasów co
umożliwia wprowadzenie do struktury produktu dwóch łańcuchów bocznych
wchodzących w skład tych aminokwasów. Zastosowanie odpowiedniego aldehydu w
reakcji Ugi’ego umożliwia wprowadzenie dowolnego łańcucha bocznego aminokwasu
w tripeptydzie. Użycie paraformaldehydu jako substratu karbonylowego do reakcji
Ugi’ego umożliwia syntezę peptoidów z łańcuchami bocznymi aminokwasów
przesuniętymi z węgla asyetrycznego na atom azotu grupy amidowej peptydu.

                                                          
[1] Webber, S. E.; et. al. J. Med. Chem. 1998, 41, 2786-2805.
[2] Votta, B.; et. al. Bone Miner. Res. 1997, 12, 1396-1406.
[3] Iqbal, M.; et. al. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1997, 7, 539-544.
[4] Braun, H. A.; et. al. J. Biol. Chem. 2005, 280, 28394-28411.
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The role of biofuel cells is to convert the chemical energy into electrical current
using redox enzymes as biocatalysts. The main advantage of this type of fuel cell is the
application of natural compounds eg. glucose or ethanol, as fuels. To fix the biocatalysts
at the electrode surface we applied lipid liquid-crystalline cubic phases naturally fitted
with a net of water channels by which substrate and product of catalytic reactions are
transported. Monoolein liquid-crystalline phase was applied to immobilize the enzymes
on the electrode surface. At hydration over 20% the cubic phase is stable in aqueous
solutions. Doping MO with 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate increases the shear
strength of the MO/H2O cubic phase and makes the aqueous channels walls anionic
allowing for more stable immobilization of cationic mediators inside the cubic phase
due to electrostatic interactions. Using the monoolein cubic phase for hosting the
enzymes allowed to avoid any additional separating membranes in the biofuel cell, keep
the enzymes active and close to the electrode surface. The material is non-toxic
biodegradable which is important in case of applications of the devices in the biological
environment.

The membraneless biofuel cell (BFC) based on glucose oxidase and laccase as
anodic and cathodic catalyst, respectively, was prepared. The mutant of filamentous
fungi Aspergillus niger AM-11 from the culture collection of the Department of
Industrial Microbiology (M. C. Sklodowska University, Lublin, Poland) was used as a
source of glucose oxidase (GOx). Laccase from Cerrena unicolor C-139 was obtained
from the culture collection of the Regensberg University and deposited in the fungal
collection of the Department of Biochemistry (Maria Curie-Sklodowska University,
Poland) under the strain number 139. Catalase was used to eliminate hydrogen peroxide
from the compartment.

To increase the rate of the electron transfer from the enzyme to the electrode
surface we applied a set of different mediators. Mediators were bound covalently or
adsorbed on single walled carbon nanotubes (SWNTs). It results in increasing of the
electrode working area, eliminates leaching of the mediator to the solution and improves
the conductivity of the system. 
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Prezentowany obszar badawczy stanowi część realizowanego w Instytucie
projektu nad opracowaniem technologii przetwórstwa gliceryny w kierunku
półproduktów Wielkiej Syntezy Chemicznej (WSCh). [1,2,3] Produktem pożądanym
jest akroleina – półprodukt w grafie syntezy monomerów akrylowych.

Krajowy rynek pochodnych akroleiny charakteryzuje się wysokim tempem
rozwoju (5-8 %/rok od roku 2001) i jest prawie w całości zaspokajany w oparciu o
import. Znaczące niedobory propylenu (głównego surowca w dominującej technologii
akroleiny) w gospodarce naszego kraju uniemożliwiły uruchomienie w Polsce drzewa
wytwórczego opartego na akroleinie i produktach jej dalszego przerobu. Alternatywą
dla tego wariantu jest prezentowana technologia. Substratem w procesie wytwarzania
akroleiny jest uszlachetniona frakcja glicerynowa – produkt uboczny w produkcji
biodiesla. W najbliższych latach w Polsce rozpocznie działalność ok. 10 instalacji do
produkcji biodiesla, co oznacza wzrost podaży gliceryny ponad 100 tys. ton.

Celem pracy była optymalizacja procesu pod kątem wydajności akroleiny.
Reakcję prowadzono w skali laboratoryjnej w fazie gazowej metodą destylacji
katalitycznej w układzie przepływowym. Substrat stanowił wodny roztwór gliceryny,
który podawano w przeciwprądzie z gazem nośnym. W ramach pracy dokonano
modyfikacji konstrukcji układu reakcyjnego oraz ustalono najbardziej odpowiednie
warunki reakcji – atmosferę, temperatury oraz rodzaj i ilość katalizatora.
Przeprowadzono również badania nad aktywnością katalizatora i możliwością jego
regeneracji. Poprzez modyfikację układu reakcyjnego zwiększono efektywność reakcji
– uzyskano większą powtarzalność wyników. Dzięki optymalizacji warunków procesu i
obciążenia wybranego katalizatora otrzymano konwersję gliceryny do akroleiny wyższą
niż podana w patencie.[4]

Wyniki ze skali laboratoryjnej przeliczono na skalę przemysłową. Wstępna
analiza ekonomiczna procesu wykazała konkurencyjność opracowywanej technologii w
odniesieniu do działających instalacji.

                                                          
[1] J. Kijeński, Z. Krawczyk, Przemysł chemiczny 2007, 86, 273-277.
[2] J. Kijeński, K. Różycki, A.W. Lipkowski, W. Walisiewicz-Niedbalska, Przemysł chemiczny 2007, 86,

269-272.
[3] J. Kijeński, M.E. Jamróz, W. Tęcza, Przemysł chemiczny 2007, 86, 282-285.
[4] Neher, pat. USA 5 387 720, (1995).
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Synteza układów polihydroksylowych pochodnych dekalin 1
wykazała ich interesujące właściwości biologiczne, jednakże do tej
pory zaproponowane drogi syntetyczne prowadzą do form
racemicznych 1. Zostanie przedstawiona metoda otrzymywania
tych związków w postaci enancjomerycznie czystej,
z wykorzystaniem prostych cukrów jako źródeł informacji
chiralnej w syntezie stereoselektywnej.
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Układy typu 1 można otrzymać z prostych cukrów (np. glukozy 1),
w wieloetapowej, stereoselektywnej syntezie (schemat 1). [1]
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Schemat 1
Dalsze przekształcenia otrzymanego układu 5 dekaliny, w tym funkcjonalizacja

nienasyconego pierścienia z wiązaniem podwójnym z wykorzystaniem związków
selenu [2], prowadzą do optycznie czystych izomerów 6. [2]
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[1] Jarosz, S.; Gaweł A. Eur. J. Org. Chem. 2005, 3415.
[2] Jarosz, S.; Nowogródzki, M. J. Carbohydr. Chem. 2006, 25, 139.
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Electrochemical polymerisation of cobalt porphyrins bearing peripheral
aminophenyl substituents, vis. tetrakis-N,N-diphenylaminophenyl-porphyrinazotozinc
(diphenyl ZnTPP) and tetrakis-N,N-diphenylaminophenyl-porphyrinazotocobalt
(diphenyl CoTPP) as well as N,N-diphenylaminophenyl-porphyrin (diphenyl TPP) in
the 1,2-dichlorobenzene solutions of different tetraalkylammonium salt supporting
electrolytes, was investigated by simultaneous multi-scan cyclic voltammetry (CV) and
piezoelectric microgravimetry at an electrochemical quartz crystal microbalance using
10-MHz quartz crystal resonators with gold film electrodes. The electropolymerisation
was investigated by simultaneous measurement of the CV current, resonance frequency
changes, and dynamic resistance changes as a function of potential scanned. Integrity of
the resulting polymer films was confirmed ex situ by the reflection mode UV-vis
spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy measurements. The dependence of
the peak currents of the polymer films in the blank organic solvent supporting
electrolyte solutions on the anion size indicated diffusional control of the film
conductivity. Electrocatalytic properties of the polymers with respect to the dioxygen
electroreduction were investigated. For that purpose, cobalt porphyrin monomer was
structured with cyclic amine bidentate ligand, such as piperazine, to form sandwich-type
stacked complex and, then, electropolymerised. This ligand served as a structuring
template. Subsequently, the template was extracted from the polymer with an acidic
aqueous solution. Then, electrocatalytic dioxygen reduction by the cobalt porphyrin
polymer in aqueous solutions was examined by CV.
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One of the crucial problems in supramolecular chemistry is an effective synthesis
of macrocyclic compounds of desired size and structure. Another difficulty is designing
a ligand able to bind the specific guest molecule. Dynamic Combinatorial Chemistry
(DCC), new synthetic methodology, can solve both of these problems.[1]

DCC bases on reversibility of a reaction used to create the Dynamic
Combinatorial Library (DCL). Addition of a substance that interacts noncovalently with
members of the library changes the equilibrium position in the system. The imination
reaction, as a fast reversible process, is good candidate for a model reaction for DCC.
[2,3]

Herein we present the study on the imination reaction (Scheme 1) between
aromatic dialdehydes (2,5-diformylfuran and 2,5-diformylthiophene) and α,ω-diamines
used as building blocks in the presence of variety of inorganic (alkaline metal) cations
as templates.
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Scheme 1
DCLs of resulting Schiff bases were analysed using electrospray ionization mass

spectrometry (ESI-MS). The dynamic imine libraries were “frozen” by means of NaBH4
reduction to corresponding polyamines. HPLC technique was successfully adopted,
allowing for quantitative template effect determination.

                                                          
[1] S. J. Rowan, S. J. Cantrill, G. R. L. Cousins, J. K. M. Sanders and J. F. Stoddart, Angew. Chem. Int.

Ed., 2002, 41, 899-952.
[2] O. Storm and U. Luning, Chem. Eur. J., 2002, 8, 793-798.
[3] A. González-Álvarez, I. Alfonso, F. López-Ortiz, A. Aguirre, S. García-Granda and V. Gotor, Eur. J.

Org. Chem. 2004, 1117.
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Kwasy tłuszczowe otrzymywane są przez hydrolizę olei pochodzenia
zwierzęcego, morskiego lub roślinnego. Skład kwasów tłuszczowych oraz zastosowanie
produktów ich transformacji uzależniona jest od pochodzenia oleju.

Transformację kwasów tłuszczowych przeprowadza się przy zastosowaniu
katalizatorów składających się z faz aktywnych nanoszonych na nośniki natomiast do
określenia aktywności, oszacowania ich własności kwasowo-zasadowych, jak i
oddziaływań między fazami a nośnikiem stosuje się, oprócz reakcji chemicznych,
metody adsorpcyjno-desorpcyjne i termicznej analizy różniczkowej.

Do różniczkowej analizy termicznej zaliczyć można temperaturowo-
programowaną redukcję (TPR) w strumieniu ustalonego stężenia wodoru (najczęściej
5%) w obojętnym nośniku stosowaną do określenia stopnia oddziaływania między
redukowalną fazą aktywną a nośnikiem, na który jest nanoszona. W przypadku
tlenkowych układów zjawisko oddziaływań nanoszonego tlenku z tlenkowym
nośnikiem nosi nazwę Strong Oxide Oxide Interaction (SOOI), zaś w przypadku metali
na nośnikach jest to Strong Metal Support Interaction (SMSI). Temperaturowo-
Programowana Desorpcja (TPD), uprzednio zaadsorbowanej sondy (NH3 lub CO2)
służy do oszacowania kwasowości lub zasadowości całego otrzymanego układu
katalitycznego.

Do własności decydujących o aktywności otrzymanych układów katalitycznych
należą m.in. powierzchnia właściwa, kwasowość, zasadowość, elektronodonorowość i
elektronoakceptorowość.

Analizę przeprowadzono w aparacie ChemBet 3000 firmy Quantachrome.
Jednopunktowe pomiary BET dokonano przepuszczając przez próbkę mieszaninę
zawierającą 30% azotu w helu (P/Po = 0,3) w temperaturze ciekłego azotu (77K). TPR
przeprowadzono stosując mieszaniną 5% wodoru w argonie do redukcji próbek
zawierających 250 µmol fazy aktywnej.

Zdjęcia SEM powierzchni katalizatorów wykonano przy użyciu mikroskopu
skaningowego HITACHI S-3500N SE, powiększenie do 5000x.

Przedstawiono wyniki własności fizykochemicznych katalizatorów typu
Fe/CoO/NiO, nanoszonych na nośniki tlenkowe, stosowanych do redukcji kwasów
tłuszczowych celem określenia wpływu zbadanych własności na ich aktywność w
przeprowadzonych reakcjach.
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Proces alkilacji związków aromatycznych polega na podstawieniu grupą alkilową
molekuły aromatycznej w pierścieniu lub w łańcuchu bocznym. W obecności
katalizatora zasadowego alkilacja olefiną prowadzi do wydłużenia łańcucha bocznego
molekuły. Proces ten został opisany w 1954 r. przez H. Pinesa i współpracowników,
JACS 77(1955)554 i zweryfikowany przez nas w 2007 r. Catal. Commun.8(2007)1354.

W tej części pracy modelowaliśmy rodnikowy mechanizm alkilacji toluenu
etylenem na katalizatorze zasadowym (rodnik Na•) metodą B3LYP/6-311++G**
przebiegający nastepujaco:

Ph-CH3 + Na•  =  Ph-CH2
• + NaH (1)

Ph-CH2
• + H2C=CH2  =  Ph-CH2CH2CH2

• (2)
Ph-CH2CH2CH2

•  +  NaH = Ph-CH2CH2CH3 + Na• (3)

Wyznaczony profil energetyczny reakcji w oparciu o wartości wolnej energii Gibbsa
(∆G298) wskazuje na to, że mechanizm rodnikowy (ciemna linia na wykresie powyżej)
jest znacznie mniej korzystny energetycznie i kinetycznie od procesów nierodnikowych.
Odpowiedzialny za to jest wstępny etap reakcji rozpadu molekuły Na2 na dwa rodniki
Na• (16.5 kcal/mol) oraz tworzenie rodnika Ph-CH2

• w etapie (1), które wymaga
dostarczenia 40 kcal/mol. Następny etap (2), insercji etenu Ph-CH2

• i wydłuzenia
łańcucha z utworzeniem rodnika Ph-CH2CH2CH2

•, mwymaga pokonania bariery
18 kcal/mol. Końcowa faza procesu (3), to utworzenie propylobenzenu poprzez
przeskok atomu H z NaH na łańcuch Ph-CH2CH2CH2

•, które wymaga dostarczenia
tylko 6 kcal/mol.
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FRAKCJONOWANIE PIERWIASTKÓW W BIOŁUGOWANYCH ODPADACH
RUD ARSENOWYCH

Joanna Pałdyna, Anna Mierzejewska, Beata Krasnodębska-Ostręga,
Joanna Kowalska, Jerzy Golimowski

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
ul.Pasteura 1, 02-093 Warszawa, jpiekarska@chem.uw.edu.pl

Próbki do badań pobrano z hałd odpadów po przeróbce rud arsenowych w
miejscowości Złoty Stok. W skład rudy wchodzą głównie lelingit (FeAs2) i arsenopiryt
(FeAsS). Towarzyszą im siarczki wielu innych metali. Odpady zawierają związków,
które mogą zanieczyszczać wody gruntowe. W celu odzyskania pierwiastków z
niskoprocentowych rud i odpadów wykorzystuje się proces bioługowania, zastosowanie
którego oprócz wykorzystania odpadowych surowców, może wpłynąć na zmniejszenie
ryzyka skażenia środowiska. Badane próbki poddano procesowi bioługowania w
różnych układach bakteryjnych. Do reaktora wprowadzano: materiał mineralny i
pożywkę mineralną zaszczepioną bakteriami. Pojedyncze bioługowania prowadzono
bakteriami autotroficznymi: Acidithiobacillus ferrooxidans i Acidithiobacillus
thiooxidans oraz bakteriami heterotroficznymi: Pseudomonas fluorescens, Bacillus
cereus i Bacillus thuringiensis. Prowadzono także bioługowanie w układzie
sekwencyjnym: po działaniu bakteriami heterotroficznymi na próbkę działano
bakteriami autotroficznymi. W kolejnym etapie porównano wymywalność
pierwiastków z poszczególnych faz (definiowanych sześcioetapową ekstrakcją
sekwencyjną) w próbkach materiału surowego i bioługowanego. Wysuszone i zmielone
próbki ekstrahowano kolejno roztworami: wodą; 0,43 mol/L HAc; 0,04 mol/L
NH2OH·HCl w 25% HAc; 0,2 mol/L buforem szczawianowym; 30% H2O2; stęż. HNO3.
Ekstrakcje ciecz-ciało stałe prowadzono w wytrząsarce horyzontalnej. Pierwsze cztery
etapy prowadzono w temperaturze pokojowej, ekstrakcję 30% H2O2 w temperaturze 90
ºC. Natomiast wymywanie stężonym HNO3 prowadzono w ciągu 1,5 h w piecu
mikrofalowym w temperaturze 200 ºC. Zawartości pierwiastków w ekstraktach i
mineralizatach oznaczono techniką ICP-MS i AAS.

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zawartość pierwiastków w
próbkach odpadów po bioługowaniu bakteriami autotroficznymi jest mniejsza niż w
materiale surowym, zaś w próbkach po działaniu bakteriami heterotroficznymi
zawartość badanych pierwiastków nie ulega zmianie. Ilość wymywanych pierwiastków
wodą (mobilność) jest znacznie większa w próbkach po procesie bioługowania w
układzie sekwencyjnym w porównaniu z próbkami nie bioługowanymi. Odpady po
bioługowaniu powinny być więc deponowane na specjalnych, izolowanych od wód
gruntowych składowiskach. 

Praca finansowana z grantu KBN: K 118/T09/2005 295
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BEZPOŚREDNIA ASYMETRYCZNA REAKCJA ALDOLOWA W ROZTWORACH
WODNYCH KATALIZOWANA KOMPLEKSAMI CYNKU

Joanna Paradowska, Jacek Młynarski

Instytut Chemii Organicznej, PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,
joanna.paradowska@gmail.com, mlynar@icho.edu.pl

Reakcja aldolowa to jedna z najważniejszych reakcji tworzenia wiązań węgiel-
węgiel zachodzących w organizmach żywych, a także wykorzystywanych jako jeden
z etapów syntezy związków pochodzenia naturalnego.[1] W naturze reakcja aldolowa
zachodzi w obecności enzymów, które różnią się mechanizmem aktywacji substratów.
Działanie aldolaz I typu oparte jest o mechanizm enaminowy, z kolei aldolazy II typu
wykorzystują cynk związany w miejscu aktywnym enzymu, który jest odpowiedzialny
za tworzenie enolanu. Naturalnym środowiskiem enzymów jest woda.

Opracowano wiele katalizatorów bezpośredniej reakcji aldolowej, zarówno
małych cząsteczek organicznych jak i kompleksów metali. Wiele z nich cechuje się
niską aktywnością i selektywnością w reakcjach prowadzonych w wodzie. Ponadto
aktywność większości znanych katalizatorów ograniczona jest do wąskiej grupy
substratów.

Poszukując aktywnych katalizatorów bezpośredniej reakcji aldolowej zwróciliśmy
uwagę na ligandy o strukturze bis(prolinamidów). Zastosowanie 0.5-5 mol% kompleksu
składającego się z soli cynku i bis(prolinamidu) 2 katalizuje asymetryczną reakcje
aldolową pomiędzy niemodyfikowanymi ketonami i aldehydami dając produkty
z wysoką enancjoselektywnością (86-95% ee).[2]
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Schemat 1.
Katalizator o podobnej strukturze – pochodna waliny 4 pozwolił na otrzymanie

odpowiednich aldoli z bardzo wysokimi nadmiarami enancjomerycznymi (do 99%) w
reakcjach prowadzonych w wodzie. Warto wspomnieć, że badane związki, katalizują
reakcję aldolową również bez żadnych dodatków (organokataliza). Przedstawione
badania ukazują niezwykle interesujący zakres badań asymetrycznej reakcji aldolowej
zarówno pod kątem zastosowana kompleksów metali jak i organokatalizy bez
konieczności stosowania rozpuszczalników organicznych.   

                                                          
[1] Modern Aldol Reactions; Mahrwald R., Ed.; Wiley-VCH: Weinheim, 2004.
[2] J. Paradowska, M. Stodulski, J. Mlynarski, Adv. Synth. Catal., 2007, 349, 1041.
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WARSTWY KRZEMOORGANICZNE NANOSZONE NA PODŁOŻE Z SIO2

Krzysztof Perkowski, Janusz Sokołowski, Mikołaj Szafran

Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki, Wydział Chemiczny PW
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pero177@wp.pl

Jednym z aspektów prowadzonych badań dotyczących opracowania skutecznej
i taniej metody separacji zanieczyszczeń olejowych z emulsji typu olej/woda jest
modyfikacja powierzchni filtrów związkami krzemoorganicznymi. Proces rozdziału faz
prowadzony jest na dyskach filtracyjnych wykonanych z SiO2, których wielkość porów
jest do 100 razy większa od średnicy separowanych cząstek organicznych. W celu
zwiększenia wydajności procesu separacji zanieczyszczeń organicznych z emulsji typu
o/w, powierzchnia z SiO2 została poddana modyfikacji związkami
krzemoorganicznymi.

Związki organofunkcyjne zawierające w swej cząsteczce atom krzemu oraz grupy
karbonylowe zdolne są do tworzenia trwałych wiązań z podłożem z tlenku krzemu [1].
Grupy karbonylowe ulegają hydrolizie pod wpływem wody, jaka znajduję się
w roztworze impregnującym, lub w wodzie zaadsorbowanej na powierzchni tlenku
krzemu [2]. Związki krzemoorganiczne mogą mieć w swojej cząsteczce łańcuch
węglowy o różnej długości. Ilość węgli w łańcuchu oraz różne grupy funkcyjne mogą
wpływać na właściwości hydrofobowe modyfikowanej powierzchni. W badaniach
zastosowano trzy związki krzemoorganiczne różniące się długością łańcucha
alkilowego: n-oktylotrietoksysilan, n-heksatrietoksysilan, n-oktylodecylotrietoksysilan.
Impregnację prowadzono w roztworze alkoholowym (etanol, 2-propanol) z niewielkimi
dodatkami wody i kwasu octowego. Szczegółowy opis procesu impregnacji
ceramicznych tworzyw porowatych umieszczono w artykule [3]. Po przeprowadzeniu
impregnacji kształtki z SiO2 zostały poddane badaniu zwilżalności powierzchni przez
wodę. Na podstawie wartości kątów zwilżania wodą modyfikowanych powierzchni
filtracyjnych określony został ich stopień hydrofobowości. Nowe filtry z SiO2
z naniesioną warstwą krzemoorganiczna zostały zastosowane w procesie separacji
drobno zdyspergowanych emulsji wodno-olejowych.

Praca finansowana w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego nr N508 008 32/0581

                                                          
[1] Rościszewski P., Zielecka M. Silikony właściwości i zastosowanie WNT, Warszawa 2002.
[2] C.J. Kluth, M.M. Sung, R. Maboudian, Langmuir 1997, 13, 3775.
[3] Perkowski K., Sokołowski J., Szafran M. Polish Journal of Chemical Technology 2007, 9, 64-67.
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STAŁE PRZESUNIĘCIA CHEMICZNEGO PODSTAWNIKÓW W POCHODNYCH
meZo-TETRAFENYLOPORFIRYNY
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Porfiryny stanowią jedną z najważniejszych grup związków heterocyklicznych
występujących w przyrodzie (np. chlorofil, hem, witamina B12) [1]. W związku z tym
niezwykle ważna jest prawidłowa interpretacja rejestrowanych dla nich widm i szybkie
przyporządkowanie struktury izolowanym ze źródeł naturalnych i syntetyzowanym w
laboratorium produktom.

W niniejszym artykule podjęliśmy próbę wyznaczenia stałych przesunięcia che-
micznego podstawników (w rezonansie 1H–NMR) dla pochodnych mezo-tetrafenylo-
porfiryny (mezo-TPP, Rysunek 1). Związki te są substratami w syntezie wielu potenc-
jalnych aplikatorów stosowanych w antynowotworowej terapii fotodynamicznej) [2].
Systematyczna analiza porównawcza przesunięć chemicznych w widmach 1H–NMR
w/w pochodnych wykazała, że wpływ odpowiednich podstawników na przesunięcia
chemiczne w pierścieniach mezo-arylowych jest w dużym przybliżeniu addytywny, ale
stałe podstawników (Si) różnią się od tych, które obowiązują dla pochodnych benzenu
[3]. Na podstawie danych doświadczalnych (własnych i literaturowych [4]) obliczono
inkrementy (Tabela 1), za pomocą których można będzie wyznaczać przesunięcia
chemiczne protonów w tetrafenyloporfirynie podstawionej różnymi grupami w
pierścieniach aromatycznych. Układem odniesienia dla przeprowadzonych obliczeń
była struktura niepodstawionej mezo-TPP.

Tabela 1. Inkrementy dla niektórych podstawników w
pochodnych mezo-TPP (podano wartości uśrednione;
obliczone na podstawie własnych danych doświadczal-
nych i danych literaturowych [4]).
Stałe Podstawnik X
podstawników F Cl Br I OMe NO2

S(orto) 0.11 0.10 0.13 0.21 –0.37 0.62

S(meta) 0.04 –0.02 –0.06 –0.05 –0.06 0.15

S(para)     – –0.13     –     – –0.34     –

N

N

NH

NH

Ar

Ar

Ar

X

Rysunek 1

                                                          
[1] A.R. Battersby, Nat. Prod. Rep. 1987, 4, 77-87.
[2] (a) E.D. Sternberg, D. Dolphin, Ch. Brückner, Tetrahedron 1998, 54, 4151-4202. (b) R.A. Hsi, D.I.

Rosenthal, E. Glatstein, Drugs 1999, 57, 725-734.
[3] H. Günther, Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, PWN, Warszawa, 1983, s. 121.
[4] (a) S. Ostrowski, B. Łopuszyńska, Synth. Commun. 2003, 33, 4101-4110. (b) M. Meot-Ner, A.D.

Adler, J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 5107-5111. (c) J.S. Lindsey, S. Prathapan, T.E. Johnson, R.W.
Wagner, Tetrahedron 1994, 50, 8941-8968. (d) R. Naik, P. Joshi, S.P. Kaiwar, R.K. Deshpande,
Tetrahedron 2003, 59, 2207-2213. (e) A. Gradillas, C. del Campo, J.V. Sinisterra, E.F. Llama, J.
Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1995, 2611-2613. (f) S. Ostrowski, B. Łopuszyńska, A. Mikus, Polish J.
Chem. 2006, 80, 1209-1215.
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ENANCJOSELEKTYWNE UWODORNIENIE IZOFORONU
W WARUNKACH KATALIZY HETEROGENICZNEJ
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Stereoselektywna kontrola reakcji uwodornienia α,β-nienasyconych związków
karbonylowych w obecności katalizatorów metalicznych osadzonych na nośnikach
wymaga modyfikacji powierzchni katalizatora, celem uzyskania przez niego zdolności
działania enancjoselektywnego. Stosowane są następujące sposoby modyfikacji:
− wprowadzanie pomocnika chiralnego do układu reakcyjnego
− zastosowanie katalizatorów o chiralnej powierzchni
− osadzanie metali na chiralnych nośnikach
− selektywne zatruwanie katalizatorów poprzez adsorpcję optycznie czynnych

związków.[1]
Przeprowadziliśmy szereg reakcji uwodornienia izoforonu, jako związku

testowego, w obecności katalizatorów palladowych osadzonych na nośnikach
tlenkowych (MgO, SiO2, TiO2, Al2O3), dodając do układu modyfikatory chiralne.
Określiliśmy wpływ rodzaju zastosowanego modyfikatora, rozpuszczalnika, warunków
prowadzenia reakcji na enancjoselektywność.

O O O

+
H2

Pd

                                                          
[1] A. Baiker, Catal. Today 2005, 100, 159; T. Mallat, E. Orglmeister, A. Baiker, Chem. Rev. 2007, 107,

4863.



P-82

100
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CONDUCTING POLYMER AND SOLUBLE SINGLE-WALL CARBON NANOTUBES
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Francis D’Souzac, Włodzimierz Kutnera,d

aInstitute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44, 01- 224
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cDepartment of Chemistry, Wichita State University, Wichita, Kansas 67260, USA

dCardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Faculty of Mathematics and Natural
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A thin film of a new composite of the the redox conductive fullerene-palladium
(C60-Pd) polymer and single-wall carbon nanotubes non-covalently functionalized with
1-pyrenebutiric acid (pyr-SWCNTs) was electrochemically prepared in the
acetonitrile : toluene (1 : 4, v : v) solution containing C60, pyr-SWCNTs, and palladium
acetate [Pd(ac)2] under multi-scan cyclic voltammetry (CV) conditions. A
tetra(n-butyl)ammonium salt, vis. 0.1 M (TBA)ClO4 or (TBA)PF6, was used as a
supporting electrolyte. Electrochemical and visco-elasitic properties of the film were
investigated by simultaneous CV and piezoelectric microgravimetry (PM). The Raman
spectra confirmed that pyr-SWCNTs were incorporated in the film during
electropolymerizational synthesis of C60-Pd. The mass of the deposited composite film
was in situ measured by using an electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM).
The EQCM also allowed for simultaneous recording the current, resonance frequency
changes, and dynamic resistance changes vs. potential, in different potential ranges, of a
quartz crystal resonator with its electrode coated by the studied film. The EQCM
experiments revealed that both films are electrochemically active at potentials more
negative than ca. -0.5 V. However, the presence of pyr-SWCNTs in the film increased
its capacitance as indicated by the incread CV cathodic and anodic CV current.
Moreover, the presence of the pyr-SWCNTs in the C60-Pd film improves visco-elestic
properties of the composite film for the potentials more negative than –0.9 V making
the C60-Pd/pyr-SWCNTs film more rigid than the C60-Pd film. From the highest slopes
of the rising portions of cathodic currents in the range ca. –0.4 to –0.6 V the apparent
redox conductivity values were determined. It appears that this conductivity for the
C60-Pd/pyr-SWCNTs film was 14.857×10–5 S, i.e., higher than that 9.209×10–5 S for the
pristine C60-Pd film.
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W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie kontrolowaną
polimeryzacją rodnikową monomerów winylowych. Jedną ze stosowanych metod
kontroli jest prowadzenie polimeryzacji rodnikowej z udziałem związków, zwanych
mediatorami, będącymi trwałymi rodnikami organicznymi [1]. Przejawiają one
zdolność do odwracalnego łączenia się z rosnącym makrorodnikiem polimerowym.
Zastosowanie mediatorów powoduje m.in. znaczne spowolnienie reakcji propagacji
łańcucha i w konsekwencji umożliwia kontrolę procesu polimeryzacji. Do najczęściej
stosowanych mediatorów należy rodnik 2,2,6,6-tetrametylo-1-piperidinyloksylowy
(TEMPO) i jego pochodne

W naszej pracy przeprowadziliśmy syntezę następujących dirodników
nitroksylowych pochodnych TEMPO:

N

N

N

N n
 

O O* *

n= 2,3,4,6

Otrzymane przez nas mediatory (mediatory z n=3,4,6 są nowymi związkami)
wykorzystaliśmy do reakcji polimeryzacji styrenu inicjowanej nadtlenkiem benzoilu
(BPO). Zbadano kinetykę reakcji, masy cząsteczkowe uzyskanych polistyrenów i ich
rozrzut. Stwierdzono, że w zakresie niskich stopni konwersji styrenu zastosowanie
badanych dirodników zapewnia dobrą kontrolę procesu polimeryzacji. Masy
cząsteczkowe uzyskanych polimerów wykazują interesujący bimodalny rozkład,
którego parametry zależą od wielu czynników, w tym szczególnie od stopnia konwersji
styrenu i stosunku [dirodnik]/[BPO].

                                                          
[1] K. Matyjaszewski, T.P. Davis, Handbook of Radical Polymerization, Wiley,2002
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Preliminary results will be presented on application of a selective molecularly
imprinted polymer (MIP) film for development of an acoustic histamine sensor. This
MIP film and a 10-MHz quartz crystal resonator with Pt film electrodes of an
electrochemical quartz crystal microbalance (EQCM) consists the recognition and
transduction element of the sensor, respectively. Histamine was imprinted by
electrochemical co-polymerisation of self-assembled complexes of this analyte, initially
used as a template, and two bis(bithiophene) derivatives each bearing different reception
site. The crown ether and dioxaborolane substituents of the bis(bithiophene) polymer
subunits served as the respective reception sites. Accordingly, the bis(2,2'-bithienyl)-
benzo-[18-crown-6] methane and bis(2,2'-bi-thie nyl)-4,4,5,5-tetramethyl-2-phenyl-
[1,3,2]dioxaborolane methane monomers were used for electropolymerization in a 0.1
M (TBA)ClO4 solution of 1,2-dichlorobenzene or acetonitrile. Since the histamine
molecule contains both a primary aliphatic amine site and an imidazole heteroaromatic
ring, in our systematic studies, firstly, two different model analyte compounds were
used to probe the histamine imprinting. That is, a phenethylamine model analyte served
to test complexation of the protonated aliphatic amine group, –NH3

+, and an imidazole
probe to test reception of the nitrogen atom of its ring. In the pH range between pKa1
and pKa2 of histamine, its amine group is protonated and, therefore, can be complexed
by the crown ether moiety. Moreover, the nitrogen atom of the imidazole ring can
coordinate at this pH range to the boron atom of the borolane group. The most
convenient way to release the histamine template from the polymer was to increase
solution basicity to pH=12. Under these solution conditions, the boron atom changes its
hybridization from sp2 to sp3 and the aliphatic amine group is deprotonated and,
therefore, both the phenethylamine and imidazole probe is released. Binding of the
imidazole, phenethylamine and histamine template in MIPs was characterized in situ
under flow injection analysis (FIA) conditions by the simultaneous piezoelectric
microgravimetry and chronoamperometry measurements at EQCM, as well as X-ray
photoelectron spectroscopy measurements. Under FIA conditions, EQCM piezoelectric
microgravimetry responses [1] of the resonant frequency and dynamic resistance
changes after injection of the analyte solution samples were by over an order of
magnitude larger for the derivatised bis(bithiophene) polymer films than those for the
non-derivatised polymer films, used for comparison, indicating a pronounced analyte
preconcentration in case of the former. The frequency change response to the imidazole
and phenethylamine probe was linear over at least an order of the concentration
magnitude in the range 10 mM to 1.0 M and 25 to 800 mM, respectively. Expectedly,
the analyte preconcentration level in film was proportional to the film thicknesses.
                                                          
[1] A. Kochman, A. Krupka, J. Grissbach, W. Kutner, B. Gniewinska, and L. Nafalski, Electroanalysis

2006, 18, 2168.
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WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCYCH SUPERKWASÓW NA AKTYWNOŚĆ
I SELEKTYWNOŚĆ PRZEMIAN ALKANÓW

Dorota Popielarska, Hanna Marczewska, Marek Marczewski

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Właściwości utleniające katalizatorów superkwaśnych mają wpływ na sposób
wytworzenia karbokationu w przemianach alkanów. W obecności centrów utleniających
alkany mogą ulegać przemianom do olefin, które następnie są protonowane na centrach
kwasowych zgodnie z reakcją (1).

R CH CH2 R CH CH2
+H+

(1)

W celu zbadania wpływu właściwości utleniających katalizatorów kwasowych na
przemiany alkanów przeprowadzono reakcje węglowodorów w obecności różnych
układów katalitycznych. Jako substraty zastosowano: olefiny (α-metylostyren,
1-penten), t-butylobenzen, oraz alkany (3-metylopentan, pentan). Przemiany dwóch
pierwszych typów związków mogą zachodzić wobec katalizatorów o właściwościach
kwasowych, alkany natomiast w obecności katalizatorów kwasowo-utleniających lub
superkwaśnych (moc kwasowa wyższa niż w przypadku 100% H2SO4). Reakcje
przeprowadzono wobec układów o znanej mocy kwasowej i określonych
właściwościach utleniających (typu roztwór kwasu/SiO2) oraz w obecności stałych
katalizatorów kwasowych (glinokrzemiany i zeolity) i kwasowo – utleniających
(sulfonowane tlenki glinu i tytanu).

Badania przeprowadzone wobec układów pierwszego typu pozwoliły określić
minimalną moc kwasową potrzebną do zainicjowania przemian poszczególnych
substratów. Reakcje alkenów inicjowane są przez układy o stosunkowo niskiej mocy
kwasowej: α-metylostyren przy H0≤–5,5, 1-penten przy H0≤–6,7. Katalizatory te nie
posiadają właściwości utleniających. Reakcje pozostałych substratów zachodzą
w obecności katalizatorów kwasowo – utleniających: 3-metylopentan przy H0≤–9,7,
t-butylobenzen przy H0≤–10,6 oraz pentan przy H0≤–12,5.

W drugim etapie przeprowadzono reakcje wobec stałych katalizatorów
o właściwościach kwasowych lub kwasowo – utleniających. W obecności stałych
kwasów zaobserwowano przemiany olefin i t-butylobenzenu, co wskazywałoby na moc
kwasową tych układów H0≤–10,6. Zgodnie z wcześniejszymi wynikami powinny więc
katalizować przemiany 3-metylopentanu (H0≤–9,7), których nie zaobserwowano.
Inaczej zachowywały się układy posiadające obok centrów kwasowych centra
utleniające. W ich obecności zaszły bowiem również reakcje 3-metylopentanu
i pentanu. Powyższe wyniki potwierdzają więc wcześniejsze przypuszczenia,
że aktywacja cząsteczek alkanów zachodzi na centrach utleniających, natomiast moc
kwasowa katalizatora jest niezbędna do utrzymania odpowiednio słabo zasadowego
środowiska reakcji i przesunięcia stanu równowagi reakcji (1) w kierunku karbokationu.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2005-2008 jako
projekt badawczy Nr 3T0 9B 07429.
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OCENA GENOTOKSYCZNOŚCI PRODUKTÓW FOTODEGRADACJI
CHLORPROMAZYNY

Agata Potentas, Anita Bonisławska, Joanna Kobylińska, Izabela Koszyk,
Józef Sawicki

Zakład Badania Środowiska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

Jedną z głównych dróg rozkładu leków w środowisku jest fotodegradacja pod
wpływem promieniowania UV. Produkty takiego rozkładu mogą mieć wiele
szkodliwych skutków zdrowotnych spośród których najważniejsze są mutacje DNA w
komórkach, a co za tym idzie możliwy rozwój nowotworów.

Celem badań była ocena genotoksycznosci produktów fotodegradacji
chloropromazyny, jednego z najczęściej stosowanych lekow neuroleptycznych.
Fotoprodukty zostały otrzymane w wyniku promieniowania UV o długości fali 360
i 312nm. Genotoksycznośc została oceniona przy użyciu dwóch krótkoterminowych
testów bakteryjnych SOS Chromotest i UMU test.

SOS Chromotest wykorzystuje genetycznie zmodyfikowany szczep Escherichia
coli. Związek, który wykazuje właściwości genotoksyczne wywołuje u bakterii szereg
funkcji znanych pod nazwą systemu naprawy SOS. Dzięki fuzji genu sfiA
(odpowiedzialnego za odpowiedź systemu SOS) z genem lacZ (gen strukturalny dla
β-galaktozydazy) oraz delecji normalnego obszaru lacZ ocena genotoksyczności
badanego związku możliwa jest poprzez pomiar aktywności β-galaktozydazy.
W drugim tescie, który jest standardem ISO do badania wody i ścieków, wykorzystuje
się podobnie zmodyfikowany szczep Salmonella typhimurium. Ilościowo
genotoksycznośc jest wyrazona jako współczynnik indukcji - If. Związek jest uznawany
za genotoksyczny jeśli If jest wyższy niż 1,5. Dodatkowo w każdym tescie możliwa jest
ocena toksycznsci związku poprzez pomiar aktywności alkalicznej fosfatazy
konstytutywnie syntetyzowanej przez bakterie w tescie SOS oraz przez pomiar wzrostu
bakterii w tescie UMU.

Chlorpromazyna oznaczana w tescie SOS Chromotest w zakresie stężeń
10-1,25mg/l nie wykazywała właściwości genotoksycznych zarówno w oznaczeniu bez
aktywacji (bez zastosowania frakcji S9 z wątrób myszy rasy B10.A) jak i w
oznaczeniach z aktywacją (z frakcją S9 z wątrób myszy rasy B10.A). Dla wszystkich
oznaczeń wartość współczynnika IF wynosiła ok 1. W przypadku oznaczania
chlorpromazyny naświetlanej promieniowaniem UV (λ=360nm) próbki oznaczane bez
aktywacji jak i z aktywacją wykazywały działanie genotoksyczne. Chlorporomazyna
naświetlana wykazywała wyższą genotoksyczność w oznaczeniach bez aktywacji (IF =
2,91) w porównaniu do oznaczenia z aktywacją (max wartość współczynnika IF =
1,55). W teście UMU test chloropromazyna oznaczana w wyższych stężeniach (30mg/l)
wykazywała słabe działanie genotoksyczne oraz toksyczne, które wyraźnie zmniejszało
się w oznaczeniach z aktywacją z frakcją S9 z wątrób myszy rasy B10.A.
W eksperymencie z naświetlaniem jej genotoksycznośc drastycznie rosła osiągając
w stężeniach 10mg/l wartości If = 4,35 w oznaczeniu bez aktywacji, oraz If = 3,64
w oznaczeniu z aktywacją. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że powstające pod
wpływem promieniowania UV produkty fotodegradacji chlorpromazyny są
genotoksyczne, oraz że w zaproponowanym modelu doświadczenia przydatne okazują
się być krótkoterminowe testy bakteryjne SOS Chromotest oraz UMU test.
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OTRZYMYWANIE OPTYCZNIE CZYNNYCH CIECZY JONOWYCH Z
WYKORZYSTANIEM KWASÓW α-HYDROKSYKARBOKSYLOWYCH

Marcin Poterała, Jan Plenkiewicz

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, mpotera@ch.pw.edu.pl

Cieczami jonowymi (Ils) nazywane są związki organiczne lub nieorganiczne o
budowie jonowej, charakteryzujące się niską temperaturą topnienia. Unikalne
właściwości tych związków (trwałość, niska prężność par, wyjątkowa stabilność
termiczna oraz fakt, iż w wielu wypadkach poprawiają selektywność reakcji) sprawiły,
że znalazły one liczne zastosowania min. jako przyjazne środowisku naturalnemu
rozpuszczalniki używane w elektrochemii i naukach biomedycznych, a także jako
katalizatory w syntezie organicznej.[1]

Gwałtowny wzrost zainteresowania cieczami jonowymi przypada na koniec
XX wieku. Prowadzone w naszym zespole badania wpisują się w ten ogólnoświatowy
trend. Zaproponowana przez nas synteza optycznie czynnych cieczy jonowych (CILs)
opiera się na chiralnych estrach kwasów α-hydroksykarboksylowych. Część
wykorzystywanych przez nas substratów to produkty handlowe o przystępnej cenie np.
kwas mlekowy i kwas migdałowy, pozostałe otrzymaliśmy w reakcji diazowania
naturalnych aminokwasów takich jak L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina oraz
L-fenyloalanina zgodnie z procedurą opisaną przez Kolasa i Millera.[2] W wyniku
ciągu przemian przedstawionych na poniższym schemacie uzyskaliśmy optycznie
czynne bromoestry i bromoalkohole. Związki te wykorzystaliśmy w reakcji alkilowania
N-metyloimidazolu otrzymując ostatecznie wysokotopliwe, chiralne ciecze jonowe.

Niewątpliwą zaletą opracowanej przez nas metody jest fakt, iż bazuje ona na
związkach pochodzenia naturalnego, co pozwala drastycznie obniżyć koszty realizacji
całej syntezy, dzięki czemu otrzymane produkty mogą być potencjalnie wykorzystane w
przemyśle.
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[1] P. Wasserscheid, T. Welton, Ionic Liquids in Synthesis; Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2003.
[2] T. Kolasa, M.J. Miller, J.Org.Chem. 1987, 52, 4978-4984.
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SYNTHESIS, STRUCTURE AND REACTIVITY OF ALKYLALUMINIUM AND
ALKYLGALLIUM DERIVATIVES OF PHTHALIC AND PHTHALAMIC ACID
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The chemistry of organoaluminum carboxylates, carboxyalumoxanes and
alumoxanes has been under investigation in the last few decades due to their wide
potential applications in materials science as precursors for alumina fibers or aluminum
oxides. These systems have been also probed as initiators or co-catalysts in the
polymerization processes. Most commonly, alumoxanes of general formula
(R2AlOAlR2)m or (RAlO)n are formed by the controlled hydrolysis of alkylaluminum
compounds.[1] Recently, we have developed an efficient route to tetramethylalumoxane
moieties and carboxylate-substitued alumoxanes by non-hydrolytic reaction of phthalic
acid with Me3Al (path 1, Scheme 1).[2]

In this work we have extended the former studies to other derivative of
dicarboxylic acids, i.e. phthalamic acid, and the synthesis, structure and reactivity of
aluminum and gallium derivatives of phthalamic acid will be presented. These attempts
showed that amides can also be successfully alkylated by alkylaluminum
or alkylgallium compounds with the generation of Me2MOMMe2 (M = Al, Ga) moieties
(path 2, Scheme 1). We have also analyzed catalytic activity of alumoxanes in the
polymerization of ε-caprolactone and rac-lactide. Our studies revealed that
tetramethylalumoxanes generated through non-hydrolytic route can act as efficient
initiators for the ring-opening polymerization of cyclic esters, and depending on the
structure of carboxylic acid the catalytic activity may be tuned.

COOH

COOH

O

OCOOH

CONH2

CH2Cl2 Me2MOMMe2
Me3M+ 4 +2

M = Al, Ga

path 1

path 2

Scheme 1

                                                          
[1] Pasynkiewicz, S. Polyhedron 1990, 9, 429; Roesky, H. W.; Storre, J.; Schmidt, H. G.; Noltemeyer,

M.; J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 7505.
[2] Lewiński, J.; Bury, W.; Justyniak, I.; Lipkowski, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 18, 28.
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BIS-INDOLYL-(X-ARYLO)METHANES– THEIR SOLID STATE STRUCTURE
BASED ON X-RAY DIFFRACTION MEASUREMENTS TOGETHER WITH

13C CP/MAS NMR SPECTRA AND DFT CALCULATIONS OF
13C SHIELDING CONSTANTS
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3,3’-diindolilomethane (DIM) is a phytonutrient found in cruciferous vegetables
such as broccoli, brussels sprouts, cabbage, cauliflower. It has potential anti androgenic
and antineoplastic activities.

DIM is a product of condensation of indole-3-carbinol (I3C) and promotes
beneficial estrogen metabolism by reducing the levels of some estrogen metabolites, as
well as induces apoptosis of tumor breast cells in vitro.

Despite of this advantages some preclinical toxicological studies revealed
significant side effects associated with oral administration of this compound and
possibility of enhancing chemical cancerogenesis.

That’s way the aim of our research is to find new derivatives of DIM wit better
pharmacological profile.

In course of our studies we modified molecule of DIM by adding new functional
groups into a indole rings and in to the methylene linker.

Compounds obtained from DIM were synthesized using condensation method in
presence of H2SO4 acid. Derivatives of indole were synthesized in reductive cyklization
of certain β-morpholinostyrenes or were obtained from commercial resources.

Structure of them were confirmed by 1D, 2D NMR analysis and X-ray
diffractions measurements.

In order to achieve full information about structure and dynamic events in the
solid state of DIM derivatives we utilize theoretical calculation of 13C shielding
constants for various conformations and compared them with the experimental 13C
CP/MAS NMR resources.
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NOWOCZESNE METODY SYNTEZY WĘGLANU DIMETYLU
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Osazuwa Osawarua, Monika Nemtusiaka, Agnieszka Szczygielskaa

aInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

bPolitechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, ul.
Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, rogaliszcz@wp.pl

Węglany alkilowe zyskują obecnie coraz większe znaczenie i stają się niezwykle
cennym półproduktem, stosowanym nie tylko w chemii polimerów i technologii
organicznej ale również w medycynie oraz rolnictwie (produkcja pestycydów) oraz w
syntezie związków wysokoprzetworzonych.[1]

Reprezentantem tej grupy związków jest węglan dimetylu (DMC). Związek ten
jest uniwersalnym reagentem używanym do reakcji metylowania centrów C, N, O i S,
zastępując przy tym toksyczne i korozyjne siarczan(VI) dimetylu oraz halogenki
metylu. DMC jest ponadto dobrym rozpuszczalnikiem i stanowi alternatywę dla estrów
octanu i ketonów w szerokiej gamie ich zastosowań, począwszy od farb a kończąc na
klejach. W przyszłości DMC może znaleźć zastosowanie jako środek porotwórczy
w piankach poliuretanowych. Potencjalne możliwości DMC jako „zielonego utleniacza”
mogą być wykorzystywane do syntezy α,ω-diestrów z cyklicznych alifatycznych
ketonów, stosowanych w syntezie poliwęglanów. Ze względu na obecność tlenu w
cząsteczce DMC oraz na dobre mieszanie z innymi komponentami paliw dodatek DMC
powoduje zwiększenie liczby oktanowej paliwa, redukując przy tym emisję CO i innych
zanieczyszczeń do atmosfery.

Tradycyjna metoda otrzymywania DMC polega na dwustopniowej reakcji
fosgenowania metanolu:

COCl2 + CH3OH → ClCOOCH3 + HCl
ClCOOCH3 + CH3OH → (CH3O)2CO + HCl
Obecnie poszukiwane są inne, bezfosgenowe metody otrzymywania DMC wśród

których znajduje się „przyjazna środowisku” synteza DMC z mocznika i metanolu
będąca przedmiotem niniejszej pracu. Reakcja przebiega wg schematu:

I      NH2CONH2 + CH3OH → NH2COOCH3 + NH3↑
II     NH2COOCH3 + CH3OH → (CH3O)2CO + NH3↑
Konwencjonalnie reakcja prowadzona jest w autoklawie w temp. 180-190°C

wobec alkoksyzwiązków cyny.
Podjęto próbę syntezy DMC z mocznika i metanolu w łagodniejszych

termodynamicznie warunkach z udziałem nowej grupy stałych, heterofazowych
katalizatorów przy zastosowaniu nowoczesnych metod intensygikacji reakcji
(ultradźwięki i mikrofale).

                                                          
[1] J.Kijeński, E. Śmigiera, J. Polaczek, Przem. Chem. 2004, 83, 493.
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DINITROZYLOWYCH KOMLEKSÓW ŻELAZA
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Kruszewski
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Potraktowanie żywych komórek i tkanek tlenkiem azotu (II) (NO) prowadzi
głównie do syntezy dinitrozylowych kompleksów żelaza (DNIC) w białkach
wewnątrzkomórkowych. Jest to ogólnie znany i obserwowany proces. Jednak
mechanizm reakcji powstawania DNIC i jego roli fizjologicznej nie został dokładnie
poznany. Wiadomo jednak, że podwyższone stężenie DNIC w komórkach występuje w
organizmie w stanach patogennych, stanach zapalnych, chorobach nowotworowych a
nawet neurodegardacyjnych (choroba Parkinsona). [1]

Wpływ wysokocząsteczkowych ligandów na DNIC pozwoli określić, czy badane
kompleksy żelaza są dalekozasięgowymi przekaźnikami NO, czy raczej biorą udział w
procesach transnitrozylacji jako donory form posiadających niedobór elektronów NO+.
Wyniki te pozwolą określić toksyczność NO w obecności DNIC i jego znaczenie w
patologicznych stanach komórek. [2]

W tym celu przeprowadzono badania wpływu nadmiaru białek żelazowych
(ligandy wysokocząsteczkowe) na powstawanie DNIC. Badania te przeprowadzono
dwuetapowo z wykorzystaniem:

(a) białek nie zawierających klastra Fe-S
(b) białek posiadających klaster Fe-S.
Badania zostały przeprowadzone na komórkach K562 eksprymujących cieżki

łańcuch ferrytyny (FERH) w postaci fuzji translacyjnej z białkiem GFP (Green
Fluorescent Protein), K562 eksprymujących baiłako GFP oraz nie zmodyfikowanych
genetycznie K562 (komórki białaczki ludzkiej).

Poziom DNIC w badanych komórkach został zmierzony metodą EPR (Rys.1).

Rys.1 Sygnał EPR DNIC po zastosowaniu donora NO (DEANO)

                                                          
[1] H. Lewandowska, S.Męczyńska, B. Sochanowicz, M. Kruszewski,  J. Biol.Inorg 2007, 12, 345-352.
[2] A.F. Vanin, Biochemistry 1998, 63, 782-793.
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t-Butyl-alkoxycalix[4]arenes which possess hydrophobic cavity composed of four
benzene rings of the calixarene and alkyl tails (Fig.1) are non-polar and non-
amphiphilic particles. Nevertheless such calixarenes behave in self-assembling process
similarly to surface-active substance. Thus in the case of shorter alkyl radicals the head-
to-tail packing is prefered (fig.2), whereas head-to-head and tail-to-tail orientations are
observed in the crystal structures of higher homologs (fig.3).

1 2 3

Investigations of noncovalent interactions are important for obtaining a better
understanding and control of the major processes in nature (e.g. for a mediator design in
transport through a membrane). On the other hand crystal structures of such calixarenes
are poorly known. In this study, we present crystal structures of t-butyl-calix[4]arenes
substituted by CnH2n+1 radicals (where n = 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14).
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CHOLATE IN MICELLAR LIQUID CHROMATOGRAPHY
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The salts of bile acid are naturally occurring chiral surfactants. Above a critical
micelle concentration bile salts form a dynamic self- organizing system that is known as
a micelle.

A consequence of their rigid steroidal structure and planar polarity is a much
different aggregation behaviour and a micellar structure in comparison with the classical
head-tail surfactants.
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Figure 1. Chemical structure of sodium cholate
Various bile salts are especially effective in separating optical isomers, which

possess C2 symmetry, but the mechanism of the chiral recognition process is still a
matter of debate.
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 1,1'-bi-2-naphthol (I)
          

 1,1'-binaphthalene-2,2'-diyl
    hydrogen phosphate (II)
               

Figure 2. Structures of model compounds
In the current work the optimization of enantioseparation process of a

supramolecular system based on hybrid micellar mobile phase in high-performance
liquid chromatography is performed. The influence of concentration of various alcohols
and sodium cholate on enantiorecognition process of (I) and (II) is investigated.
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BADANIE WPŁYWU ZAWARTOŚCI FOSFORU NA ELEKTROSORPCJĘ WODORU
W CIENKICH WARSTWACH PD-P OTRZYMANYCH METODĄ BEZPRĄDOWEGO

OSADZANIA

Maciej Słojewski, Joanna Kowalska, Rafał Jurczakowski

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, rafjur@chem.uw.edu.pl

Procesy sorpcji wodoru pełnią kluczową rolę w problematyce związanej z jego
oczyszczaniem i magazynowaniem, a także w technologii ogniw magazynujących
energię elektryczną. Liczne badania dotyczące elektrosorpcji wodoru w układach
wieloskładnikowych dotyczą niemal wyłącznie stopów metalicznych, natomiast
niewspółmiernie mało badań prowadzonych jest dla stopów zawierających niemetale.
Dla krystalicznej odmiany fosforków palladu o zmiennym składzie Pd3P1–x (0 ≤ u ≤
0,28) w obszarze niskich ciśnień wodoru stwierdzono znaczny wzrost zdolności
absorpcyjnych względem czystego palladu. [1]

W prezentowanych badaniach określono wpływ zawartości fosforu na procesy
elektrosorpcji wodoru w układzie Pd-P-H, ze szczególnym uwzględnieniem
rozpuszczalności wodoru oraz wyznaczenia wybranych parametrów kinetycznych tego
procesu. Badania prowadzono metodami elektrochemicznymi w 0.1 M HClO4 dla
cienkich warstw stopów osadzonych na elektrodach złotych. Amorficzne warstwy Pd-P
otrzymano metodą osadzania bezprądowego z kąpieli zawierających amoniakalne
kompleksy palladu(II) i podfosforyn sodu. Ilość osadzonego stopu wyznaczano metodą
grawimetryczną oraz na podstawie analizy ICP-MS. Skład warstw był także badany
metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDS. W fazie wodorkowej obserwowano spadek
zdolności sorpcyjnej stopów PdP ze zwiększającą się zawartością fosforu, natomiast w
obszarze potencjałów 0,05 – 0,3 V (odpowiadającemu niskim ciśnieniom wodoru na
powierzni elektrody) stwierdzono znaczny wzorst adsorpcji wodoru względem czystego
palladu oraz krystalicznych fosforków Palladu (rys. 1). Amorficzny charakter
otrzymanych warstw PdP przyczynia się zatem do zwiększenia zdolności absorpcyjnych
stopu (odwrotnie niż ma to miejsce dla amorficznego układu PdSi). [2]
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Rys. 1. Izotermy elektrosorpcji
wodoru w stopach Pd-P o zawartości
fosforu: 0% (czysty pallad), 8%,
11%, 13%, 26 % at., średnia grubość
warstw l = 300 nm. 0,1 M HClO4,
T=298 K.

                                                          
[1] B. Flanagan, G. E. Biehl, J. D. Clewley, J. Chem. Soc. Faraday. I 1980, 76, 196B.
[2] T.J. Udovic, C. Karmonik, Q. Huang, J.J. Rush, M. Vennstrom, Y. Andersson, T.B. Flanagan,

J. Alloys and Compounds, 2002, 330–332, 458–461.
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PORÓWNANIE TECHNIK JONIZACJI SPEKTROMETRII MAS W ANALIZIE
KOROLI I CHLORYN – METODY EI, ESI I FD

Beata Słomińskaa, Paweł Świdera, Roman Voloshchuka, Przemysław Wyrębekb,
Daniel T. Grykoa, Stanisław Ostrowskib, Witold Danikiewicza

aInstytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,
beata.slominska@gmail.com

bInstytut Chemii, Akademia Podlaska, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce

Korole i chloryny to aromatyczne związki zaliczane do grupy układów
makrocyklicznych [1]. Przeanalizowaliśmy różne pochodne tych związków za pomocą
następujących technik spektrometrii mas: jonizacji elektronowej (EI), elektrosprej (ESI)
oraz desorpcji polem (FD). Dla każdego związku wykonaliśmy również fragmentacje
przy pomocy tandemowej spektrometrii mas.

Najbardziej odpowiednimi technikami jonizacji do analizy koroli i chloryn są ESI
i FD. Widma MS zarejestrowane tymi metodami posiadają intensywny sygnał jonu
molekularnego lub pseudomolekularnego. Jednocześnie są to łagodne techniki, nie
powodujące fragmentacji analizowanych związków.

Tabela 1. Struktury badanych koroli i chloryn.

NNH

R

NH NH
ArAr

1-10

NNH

Ar

N NH

ArAr

Ar

R2

R1

R3R4 11-17

R Ar Ar R1 R2 R3 R4

1 COOC2H5 2,6-dichlorofenyl 11 fenyl NO2 H NO2 H

2 4-pirydyl 2,6-dichlorofenyl 12 3-metylofenyl H NO2 H H

3 4-metoksyfenyl 13 3-chlorofenyl H NO2 H H

4 4-cyjanofenyl 14 fenyl H NO2 H H

5 4-cyjanofenyl pentafluorofenyl 15 pentafluorofenyl H H H NO2

6 3-cyjanofenyl 4-metylofenyl 16 pentafluorofenyl H NO2 H H

7 4-cyjanofenyl fenyl 17 3-nitrofenyl H NO2 H H

8 4-formylofenyl 4-metylofenyl

9 4-nitrofenyl fenyl

10 4-cyjanofenyl 2,4,6-trimetylofenyl

                                                          
[1] The Porphyrin Handbook, Academic Press, San Diego, 1999.
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WPŁYW NAPEŁNIACZA CELULOZOWEGO NA ABSORPCJĘ PARY WODNEJ
KOMPOZYTÓW SKROBIOWYCH

Ewa Spasówka, Ewa Rudnik, Jacek Kijeński

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, ewa.spasowka@ichp.pl

W pracy przedstawiono kompozyty oparte na matrycy skrobiowej (skrobia
ziemniaczana, kukurydziana lub hydroksypropyloskrobia) z różną zawartością celulozy
(cięte włókno lniane lub proszek celulozowy). Jako plastyfikator stosowano wodny
roztwór gliceryny. Układy tego typu otrzymano w procesie wytłaczania, wykorzystując
wytłaczarkę dwuślimakową firmy ThermoHaake.

Zbadano wpływ ilości napełniacza na absorpcję pary wodnej przez kompozyty.
Pomiary przeprowadzono w warunkach 30-proc. (nasycony roztwór MgCl2), 50-proc.
(nasycony roztwór Ca(NO3)2), 75-proc. (nasycony roztwór NaCl) i 100-proc.
wilgotności (woda destylowana), w zamkniętych eksykatorach. Do badań absorpcji
zastosowano wagosuszarkę. Używano kształtek o wymiarach 10×10×2mm. Absorpcja
kompozytów zwiększa się ze wzrostem wartości wilgotności względnej, przy 30-proc.
wilgotności wynosiła ok. 5%, a przy 100-proc. dochodziła do 60%. Dla biokompozytów
opartych na skrobi kukurydzianej w warunkach 100% i 75% wilgotności równowaga
ustala się po ok. 1—2 tygodniach, przy niższych wilgotnościach względnych wzrost
absorpcji się zmniejsza ale osiąga stanu równowagi dopiero po ok. 4 tygodniach lub
dłuższym czasie. W tym wypadku nie ma większej różnicy między absorpcją
materiałów napełnionych włóknem i proszkiem celulozowym. Na ogół więcej wilgoci
absorbują próbki o małej zawartości napełniacza (0—10%). W przypadku zastosowania
biokompozytów hydroksypropyloskrobi zaznacza się różnica między zastosowanymi
napełniaczami. Materiały zawierające cięte włókno absorbują mniej pary wodnej, ale
czas ustalenia stanu równowagi jest dłuższy.
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[3+2] CYKLOADDYCJA CYKLICZNYCH NITRONÓW DO NIENASYCONYCH γ- I
δ-LAKTONÓW

Sebastian Stecko, Konrad Pasniczek, Margarita Jurczak, Marek Chmielewski

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, stecko@icho.edu.pl

Reakcje 1,3-dipolanej cykloaddycji stanowią ważną metodę syntezy 5-
członowych pierścieni zarówno hetero- jak i karbacyklicznych. Spośród nich, ogromne
znaczenie mają reakcje nitronów z alkenami prowadzące do utworzenia pierścienia
izoksazolidynowego. Powstałe w ten sposób izoksazolidyny są bardzo użytecznymi
blokami budulcowymi w syntezie organicznej. Na przykład rozcieńcie wiąznia N–O
prowadzi do 1,3-aminoalkoholi, które można wykorzystać do dalszej funkcjonalizacji.
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Celem naszych prac są badania nad reakcjami 1,3-dipolarnej cykloaddycji
cyklicznych 5-członowych laktonów 1 i 2 do cyklicznych nitronów 3-5 prowadzącymi
do tricyklicznych produktów 6-9.[1] Obejmują one analizę stereochemicznego
przebiegu reakcji oraz określenie wpływu podstawników na kierunek indukcji
asymetrycznej. Uzyskane wyniki skonfrontowano z wcześniejszymi naszymi pracami z
udziałem 6-członowych lakotonów 10 i 11.

W porównaniu z δ-laktonami,[2] cykloaddycje z γ-laktonami charakteryzują się
niższą diasteroselektywnością ze względu na możliwość tworzenia zarówno exo jak i
endo adduktów. Przebieg reakcji uzależniony jest od warunków prowadzenia reakcji.
Dodatkowo reakcje z γ-laktonami, w przeciwieństwie do δ-laktonów, są odwracalne.[3]
W celu wyjaśnienia obserwowanych różnic w reaktywności obu typów laktonów
przeprowadziliśmy obliczenia teoretyczne z wykorzystaniem metod DFT.

                                                          
[1] S. Stecko, K. Paśniczek, M. Jurczak, Z. Urbańczyk-Lipkowska, M. Chmielewski Tetrahedron:

Asymmetry  2006, 17, 68.
[2] (a) M. Jurczak, J. Rabiczko, D. Socha, M. Chmielewski, F. Cordona, A. Goti, A. Brandi;

Tetrahedron: Asymmetry, 2000, 11, 2015; (b) D. Socha, M. Jurczak, J. Frelek, A. Klimek, J.
Rabiczko, Z. Urbańczyk-Lipkowska, K. Suwińska, M. Chmielewski, F. Cardona, A. Goti, A. Brandi;
Tetrahedron: Asymmetry 2001, 12, 3163; (c) K. Paśniczek, D. Socha, M. Jurczak, J. Frelek, A.
Suszczyńska, Z. Urbańczyk-Lipkowska, M. Chmielewski; J. Carbohydr. Chem, 2003, 22, 613.

[3] S. Stecko, K. Paśniczek, M. Jurczak, Z. Urbańczyk-Lipkowska, M. Cmielewski Tetrahedron:
Asymmetry 2007, 18, 1085.
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WITH SURFACE-MODIFIED INORGANIC FILLERS
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People go on trying adding different additives to polymeric electrolytes in order to
enhance their properties so that they could be applied in all-solid-state lithium cells.
One way of doing that is addition of inorganic fillers. In principal they were thought to
be inert and their role was to disturb the crystallization of the polymeric matrix and thus
enhance the ionic conductivity, since amorphous PEO is a better ionic conductor than
the crystalline one. The next step was to introduce specific surface groups onto the
surface of fillers to check if there are any chemical interactions between the polymeric
matrix (and/or salt) and the filler. Our fillers consisted of alumina and titania powders
that were impregnated with sulphuric acid solutions, then dried, fired, milled and dried
under high vacuum. Such powders have superacidic groups introduced onto their
surface. Then they were added to low and high molecular weight poly(ethylene oxide)
(PEODME 500 and PEO 4,000,000) together with lithium perchlorate (LiClO4, lithium
tetraoxochlorate(VII)). Solid electrolytes were obtained by solution casting method –
acetonitrile was used as a solvent, slurries were casted onto Teflon® Petri dishes. All
handling of chemicals and preparation of electrolytes was done under vacuum or
controlled atmosphere (5N Ar filled dry box). Electrolytes were characterised by
impedance spectroscopy (with blocking and reversible electrodes), differential scanning
calorimetry, cyclic voltammetry, chronoamperometry, electron microscopy and X-Ray
microanalysis. Among other results, the most interesting is the fact, that addition of
fillers increases significantly both – lithium transference number and the stability of the
Li metal – polymeric electrolyte interface. Continuous increase in its impedance is an
important issue from the point of view of high power applications of Li cells. Also low
transference numbers for Li+ conduction is disadvantegous and leads to both increased
impedances and lower voltages.[1-7]

                                                          
[1] Vincent, C. A.; Scrosati, B. Modern Batteries – An Introduction to Electrochemical Power Sources;

John Wiley & Sons, Inc., 1997.
[2] Armand, M. B.; Chabagno, J. M.; Duclot, M., Ext. Abstr., Second International Meeting on Solid

Electrolytes, St. Andrews, Scotland, Sep 20–22, 1978.
[3] Armand, M.B.; Chabagno, J.M.; Duclot, N. J. Polyethers as Solid Electrolytes in Fast Ion Transport in

Solids (Ed. Vashista M.); Elsevier: Amsterdam, 1979.
[4] Armand, M.B.; Tarascon, J. M. Nature 2001, 414, 359–364.
[5] Wieczorek, W. Composite polymeric electrolytes: old tricks and new approaches, Alistore Summer

School on Synthesis of Nanostructured Materials for Polymer Batteries, Augustów, June 22–26, 2005.
[6] Marczewski,M.; et. al. Phys. Chem. Chem. Phys., 2004, 6, 2513
[7] Kumar, B.; Scanlon, L. G. Journal of Electroceramics, 2000, 5, 127–139.



P-99

117

PORÓWNANIE TOKSYCZNOŚCI OSTREJ I CHRONICZNEJ SUBSTANCJI O
RÓŻNYM MECHANIZMIE DZIAŁANIA Z WYKORZYSTANIEM TESTÓW

TOKSYCZNOŚCI NA BRACHIONUS CALYCIFLORUS (WROTKI)
Łukasz Szczęsny, Józef Sawicki

Zakład Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet
Medyczny, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, lukas_szczesny@wp.pl

Jednym z bioindykatorów bardzo czułych na szereg zanieczyszczeń obecnych w
wodach słodkich jest wrotek Brachionus calyciflorus [1]. Właściwość ta zostala
wykorzystana w testach toksyczności ostrej i chronicznej.

Celem pracy było:

1) przebadanie toksyczności związków należących do różnych klas chemicznych;
2) porównanie toksyczności ostrej i chronicznej z wykorzystaniem wrotków.

Do badań wykorzystano następujących przedstawicieli poszczególnych klas
związków. Przedstawicielami leków były fluoksetyna i propranolol. Fluoksetyna jest
często stosowanym antydepresantem będącym inhibitorem wychwytu zwrotnego
serotoniny. Propranolol z kolei od ponad 40 lat stosowany jest w arytmii i/lub
nadciśnieniu. Jako reprezentanta metali wybrano cynk, a jako detergent kationowo
czynny SDS (Sodium Dodecyl Sulphate). Przebadano też toksyczność 3,5 –
dichlorofenolu – polarnego narkoleptyka oraz p-nitrofenolu (PNP) przedstawiciela
słabych elektrofili wg Bearden i Schultz’a [2].

Toksyczność powyższych substancji oceniono na dwóch testach ostrych i jednym
chronicznym. Wśród testów ostrych wykorzystano wystandaryzowany 24-godzinny test
oceny śmiertelności - Rotoxkit F [3]. Drugim z testów ostrych był 1-godzinny test
pokarmowy opracowany przez nasz zakład (Rotoxkit Rapid). Do badania efektów
chronicznych wykorzystano wystandaryzowany test – Rotoxkit F Chronic.[4] Wrotki do
testów pochodziły z pakietów Rotoxkit (MicroBioTests, Belgia).

Z przebadanych substancji najbardziej toksyczna okazała się fluoksetyna (najniższe
EC50 dla testów Rotoxkit F i Rotoxkit Rapid). Z kolei test chroniczny wykazał że
najsilniejszą substancją toksyczną jest cynk, a fluoksetyna znalazła się tuż za nim.

Najniższą toksyczność w testach ostrych wykazał p-nitrofenol, a w teście
chronicznym 3,5 – dichlorofenol.

Porównując testy ostre z testem chronicznym ten ostatni wykazał się wyższą
czułością niż testy ostre.

                                                          
[1] T.W. Snell, C.R. Janssen, Hydrobiol.  1996, 313-314.
[2] A.P. Bearden, T.W. Schultz, Env. Tox. and Chem. 1997, 16, 1113-1117.
[3] Rotoxkit F. Metodyka. 1999.
[4] Rotoxkit F Chronic. Metodyka. 1999.
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Spośród minerałów ilastych, smektyty, a spośród nich montmorylonity cieszą się
szczególnym zainteresowaniem technologii polimerów. Montmorylonit sodu
(MMT-Na) jako napełniacz stosowany jest w celu nadania kompozytom polimerowym
odpowiednich właściwości mechanicznych, palnych i osłonowych o kontrolowanej
charakterystyce ze względu na ich budowę i właściwości fizykochemiczne [1]. Ponadto
wprowadzanie napełniaczy do polimerów powoduje modyfikację właściwości
elektrycznych, zmniejszenie skurczu podczas utwardzania oraz obniżenie kosztów
otrzymywanych w ten sposób kompozytów [2,3].

Celem pracy było opracowanie metody modyfikacji montmorylonitu sodu
(MMT-Na) i napełnianie nim polipropylenu metodą wytłaczania. Zastosowane metody
modyfikacji MMT-Na miały na celu ułatwienie homogenicznego wprowadzenia
napełniacza do matrycy polimerowej oraz uzyskanie struktur fazowych wpływających
pozytywnie na własności użytkowe polimerowych materiałów kompozytowych.

Do przeprowadzenia badań otrzymywania kompozytów wykorzystano laboratoryjną
wytłaczarkę dwuślimakową typu PTW 16/25D. Uzyskaną wytłoczynę poddano
procesowi formowania metodą wtrysku.

Otrzymane kompozyty wykazują interesujące właściwości fizykochemiczne,
mechaniczne i aplikacyjne. Zastosowanie montmorylonitu (niemodyfikowanego
i modyfikowanego) jako napełniacza powoduje także poprawę odporności termicznej
kompozytów.

                                                          
[1] A. Szczygielska, O. Osawaru, J. Kijeński, I. Legocka, E. Śmigiera, A.R. Migdał, M. Strankowski,

D. Leciejewska, M. Nemtusiak, Mat. Konf. PTChem’07, 2007, 288.
[2] K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel, Polimery, 2005, 6, 449.
[3] M. Mucha, J. Marszałek, A. Fidrych, Polymer, 2000, 41, 4137.
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Obserwowany obecnie dynamiczny rozwój inżynierii materiałowej możliwy jest
dzięki postępowi technologicznemu w zakresie polimerów i stosowanych do nich
środków pomocniczych. Z punktu widzenia możliwości doskonalenia właściwości
napełniaczy, przede wszystkim, jeśli chodzi o oddziaływania z napełnionymi
polimerami, są tlenki metali. Zasadność stosowania tlenków metali jako napełniaczy
wynika z ich własności kwasowo – zasadowych jak i utleniająco- redukujących
sprzyjających wszelkim modyfikacjom [1].

Napełniacze, do których zalicza się między innymi ditlenek tytanu, stosowane
są m.in. w celu polepszenia niektórych mechanicznych własności polimeru, nadania
polimerowi pewnych, specjalnych właściwości jak: barierowość, twardość,
przewodnictwo elektryczne i cieplne, gęstość, obniżenie palności i dymienia oraz wiele
innych [2].

Celem pracy były badania nad metodą modyfikacji ditlenku tytanu przed
zastosowaniem tego napełniacza do otrzymywania kompozytów z polipropylenem,
a także ocena wpływu zawartości TiO2 na właściwości fizykochemiczne i użytkowe
użytej poliolefiny.

Przeprowadzono modyfikację termiczną i mechaniczną napełniacza.
Do procesu otrzymywania kompozytów wykorzystano laboratoryjną wytłaczarkę
dwuślimakową typu PTW 16/25D. Następnie wytłoczynę poddano procesowi
formowania metodą wtrysku.

Uzyskane w trakcie realizacji badań wyniki wykazały możliwość otrzymania
kompozytów o interesujących z punktu zastosowań właściwościach fizykochemicznych,
mechanicznych i użytkowych.

                                                          
[1]  J. Kijeński, I. Legocka, D. Wilson-Polit, T. Mohammad, A. Szczygielska, XVIII Konferencja

Naukowa "Modyfikacja Polimerów" (Polanica Zdrój), wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2007, 131-134.

[2]  K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel Polimery, 2005, 6, 449.



P-102

120

RODNIKI – NOWE SPOJRZENIE NA KWAS MOCZOWY I JEGO DEGRADACJĘ

Małgorzata Szeląg

Międzywydziałowe Studium Biotechnologii SGGW
ul. Nowoursynowska 159, Warszawa 02-776, magsela@gmail.com

Przez ostatnie 10 lat kwas moczowy był przedmiotem zainteresowania wielu
naukowców: biologów, lekarzy, chemików etc. Prowadzone były badania nad jego
właściwościami fizjologicznymi, biologicznymi i chemicznymi. Szczególną rolę
odgrywają t, które starają się wyjaśnić proces degradacji UA w organizmie człowieka.
Nadmiar UA jest przyczyną wielu schorzeń m.in. hyperurykemia, kamica moczanowa,
podagra i choroba wieńcowa.

Istotną rolę w procesie degradacji odgrywają równowagi kwasowo-zasadowe, a
szczególnie reakcje przeniesienia protonu wewnątrz cząsteczki (tautomeria) i do
środowiska (deprotonowanie). Do tej pory znaleziono 53 tautomery (135 tautomerów –
rotamerów) utworzonych przez przeniesienie 3 protonów pomiędzy poszczególnymi
atomami cząsteczki UA.

W tej pracy wybrano 5 najtrwalszych tautomerów. Metodami kwantowo-
chemicznymi zoptymalizowano struktury dla neutralnych form oraz rodników:
anionorodników, kationorodników i neutralnych rodników. Zaobserwowano
interesujące zmiany preferencji tautomerów, które mogą rzucić więcej światła na
proponowany w literaturze mechanizm degradacji UA.



P-103

121

VISUALISATION OF THE MOVEMENT OF IONS IN SMECTIC FILMS

Tomasz Szymborski, Olgierd Cybulski, Iwona Bownik, Andrzej Żywociński,
Stefan A. Wieczorek, Robert Holyst, Piotr Garstecki

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, szymbor@ichf.edu.pl

An experimental apparatus that comprises a freely suspended thin film of a
smectic liquid crystal and an alternating electric field applied in the plane of this film
allows for a direct visualization of the movement of ions in the liquid crystalline
material. This is possible because a jump of the thickness of the film at the boundary of
a meniscus or of a freely floating "island" is associated with a jump in the planar
conductivity in the film. As a result, when ions dragged by an electrophoretic force
reach the boundary their motion couples with the motion of the boundary itself and this
can be visualized by optical microscopy in reflected light. Because the flow of material
in thin films is subject to relatively small viscoelastic resistance we suppose that our
method can be used for experimental estimation of the density of free ions in smectic
liquid crystals.
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BADANIA NAD SYNTEZĄ CYKLICZNYCH WĘGLANÓW
SZEŚCIOCZŁONOWYCH ORAZ ICH POLIMERYZACJA PROWADZĄCA DO

POLIMERÓW HIPERROZGAŁĘZIONYCH

Karolina Tomczyk, Mariusz Tryznowski, Gabriel Rokicki

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, karolinatomczyk@wp.pl

Coraz większą uwagę poświęca się syntezie biodegradowalnych poliwęglanów
alifatycznych ze względu na możliwość zastosowania ich w medycynie i przemyśle
farmaceutycznym, co wynika z ich biozgodności i nietoksyczności. Poliwęglany
alifatyczne oraz ich kopolimery mogą mieć zastosowanie m.in. jako implanty,
resorbowalne nici chirurgiczne, czy nośniki leków. Wykazują one znacznie mniejszą
szybkość biodegradacji w porównaniu z typowymi biodegradowalnymi poliestrami.
W wyniku rozkładu nie powstaje kwas karboksylowy, tak jak w przypadku poliestrów,
tylko alkohol i dwutlenek węgla. Dzięki temu nie dochodzi do zakwaszenia organizmu.
Poliwęglany można wykorzystać w długoterminowych implantach lub też szybkość ich
naturalnego rozkładu można zwiększyć poprzez modyfikacje z innymi monomerami
heterocyklicznymi.

Celem pracy było opracowanie syntezy 5-(4-hydroksybutylo)-1,3-dioksan-2-onu
(5), w której nie ma konieczności blokowania grup hydroksylowych, dzięki
zastosowaniu malonianu dietylu. Monomer ten zawiera dwufunkcyjne ugrupowanie
węglanowe oraz grupę hydroksylową. Jego polimeryzacja prowadzi do otrzymania
hiperrozgałęzionej struktury. Ogólny schemat syntezy 5-(4-hydroksybutylo)-1,3-
dioksan-2-onu można przedstawić następująco:
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Otrzymany 5-(4-hydroksybutylo)-1,3-dioksan-2-on poddałam anionowej
polimeryzacji z otwarciem pierścienia w temperaturze 50°C, w wyniku czego
otrzymałam hiperrozgałęziony poliwęglan. Przeprowadziłam również polimeryzację
w wysokiej temperaturze w wyniku czego otrzymałam usieciowany poliwęglan. Dzieje
się tak, ponieważ podczas polimeryzacji w temperaturze >100ºC równolegle biegnie
międzycząsteczkowa reakcja wymiany estrowej. Dobierając odpowiednią temperaturę
można wpływać na udział reakcji wymiany estrowej podczas polimeryzacji i w ten
sposób regulować rozpuszczalność oraz szybkość biodegradacji poliwęglanu.
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OPTYMALIZACJA WARUNKÓW REAKCJI O-ALKILOWANIA
7-HYDROKSYKUMARYN

Joanna Trykowska, Elżbieta Hejchman, Dorota Maciejewska

Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski
Uniwersytet Medyczny ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, joannatrykowska@tlen.pl

Wiele pochodnych kumaryny wykazuje aktywność farmakologiczną,
przykładowo 7-hydroksy-4-metylokumaryna (4-metyloumbeliferon, Mendiaxon,
Cholestil) stosowana jest w różnego rodzaju schorzeniach wątroby z uwagi na działanie
rozkurczające i regulujące przepływ żółci, działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne.
Ponadto w badaniach in vitro prowadzonych na liniach komórkowych raków ludzkich,
pochodne 7-hydroksykumaryny wykazały hamujący wpływ na proliferację złośliwych
komórek nowotworowych. Udowodniona została także ich aktywność przeciwko kilku
rodzajom guzów u zwierząt. Tego typu związki wykazały swoją skuteczność w próbach
klinicznych przeciw rakowi prostaty, czerniakowi złośliwemu oraz nowotworowi
złośliwemu nerki [1]. Z tego względu w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej
zaplanowano i przeprowadzono syntezy mające na celu otrzymanie nowych
pochodnych mono i dipodstawionych 7-hydroksykumaryn (Schemat 1).
Zoptymalizowano warunki reakcji: czas trwania i stosunki molowe substratów. Reakcje
prowadzono zarówno metodami klasycznymi jak i w reaktorze mikrofalowym.
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1                                                                        2-7

2: R=H, R1=H, R2=CH2CH2N[CH(CH3)2]2

3: R=CH3, R1=H, R2=CH2CH2N[CH(CH3)2]2

4: R=CH3, R1=COCH3, R2=CH2CH2N[CH(CH3)2]2

5: R=H, R1=H, R2 = X
6: R= CH3, R1=H, R2 = X
7: R= CH3, R1=COCH3, R2 = X CH2CH2N

CH3
X =

Schemat 1.

Otrzymano sześć związków 2-7, nieopisanych w piśmiennictwie. Dwa z nich:
8-acetylo-7-[2-(2-metylopiperydylo)etoksy]-4-metylokumaryna (3) i 7-(2-diizopropylo
aminoetoksy)-4-metylokumaryna (7) zostały przyjęte do badań in vitro na 60 liniach
komórkowych raków ludzkich przez National Cancer Institute, Bethesda, USA.

                                                          
[1] I. Kostova, Curr. Med. Chem. - Anti-Cancer Agents, 2005, 5, 29-46.
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LUMINESCENCE FROM HC3N PHOTODECOMPOSITION PRODUCTS:
INTERSTELLAR MOLECULES STUDIED IN THE LABORATORY

Claudine Crépina, Stéphane Douina, Séverine Boyé-Péronnea,
Michał Turowskib, Marcin Gronowskib, Jerzy Sepiołb, Robert Kołosb

aLaboratoire de Photophysique Moléculaire du CNRS & Université Paris-Sud,
Bâtiment 210, 91 405 Orsay, France

bInstitute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44,
 01-224, Warsaw, Poland

Cyanoacetylene (HC3N) is one of the most prominent astrophysical molecules.
Likewise, its isomers (e.g. HCCNC or HNCCC), related radicals (C3N), and ions
(HC3NH+ or C3N–) are important for the chemistry of diverse extraterrestrial
environments: interstellar gas clouds, circumstellar shells, comets, or the atmosphere of
Titan, the Saturn’s moon.

We were studying the photochemistry of cyanoacetylene – cryogenically
isolated in inert gas solids (Ar, Kr, N2) and UV-irradiated. Combination of IR and
emission spectroscopy, supported with methods of quantum-chemical calculations led
us to the identification of two photolysis products: the C3N– anion [1]
and C3N• radical [2].

Fig.1 The intensity of C3N
luminescence band is growing
during the 193 nm photolysis

Fig. 2 Energy levels diagram

C3N– is especially interesting, because of the very recent (2007) detection of this
anion in space around carbon star IRC+10216 [3], as well as isoelectronic ions from
HC2n

– series – all discovered by means of radioastronomical observations.

                                                          
[1] M.Turowski, M.Gronowski, C.Crépin, S.Douin, S. Boyé-Péronne, L.Monéron, R.Kołos, Chem. Phys.

Lett. 2008,  in press
[2] C.Crépin, L.Monéron, S.Douin, S. Boyé-Péronne, R.Kołos, M.Turowski, M.Gronowski, J.Sepioł,

Y.Bénilan, M.-C.Gazeau, Pol. J. Chem. 2008, 82, 741-749
[3] P.Thaddeus, C.A.Gottlieb, H.Gupta, S.Brünken, M.C.McCarthy, M.Agundez, M.Guelin, J.

Cernicharo,Ap. J.  2008, in press
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MODYFIKOWANY MGO JAKO KATALIZATOR CHEMOSELEKTYWNEJ
REDUKCJI AKROLEINY ALKOHOLAMI

Urszula Ulkowska, Marek Gliński

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, ursulk@wp.pl

Istnieje ogromne zapotrzebowanie na nienasycone alkohole jako substraty
stosowane w syntezach fine chemicals. Dogodnym źródłem tych związków są reakcje
katalitycznego przeniesienia wodoru od alkoholi do nienasyconych związków
karbonylowych. Jednym z najczęściej stosowanych w tych reakcjach katalizatorów jest
tlenek magnezu. Redukcja nienasyconych aldehydów i ketonów nie zawsze biegnie
z wysoką chemoselektywnością do nienasyconego alkoholu, często również konwersje
substratu nie są wysokie. Dlatego opracowano sposób modyfikacji MgO, tak by
zwiększyć konwersję substratów przy jednoczesnym zachowaniu lub podniesieniu
chemoselektywności reakcji do nienasyconego alkoholu.

Przedmiotem pracy było zbadanie przebiegu reakcji przeniesienia wodoru od
etanolu do akroleiny wobec zmodyfikowanego tlenku magnezu jako katalizatora.
Ogólny schemat reakcji jest następujący:

H

O

H

O

OHOH

MgO/mod
f.g.

-CH3CHO
+   EtOH + +

alkohol allilowy

Reakcje prowadzono w reaktorze przepływowym ze stałym złożem katalizatora
w zakresie temperatur od 423 do 673 K. Do modyfikacji MgO użyto kwasów: HCl, HBr
i HI. Zbadano wpływ rodzaju anionu halogenkowego oraz jego stężenia na reakcję
przeniesienia wodoru. Innym zastosowanym źródłem halogenków były chloro-
i jodopochodne metanu. Zbadano wpływ rodzaju halogenu na przebieg reakcji.

Zastosowanie kwasu jodowodorowego i bromowodorowego jako modyfikatorów
powoduje znaczne zwiększenie konwersji substratu przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej chemoselektywności reakcji do alkoholu allilowego (>80%). Natomiast
w przypadku użycia katalizatorów modyfikowanych chloro- i jodopochodnymi metanu
nie obserwuje się wzrostu wydajności alkoholu allilowego.

Praca wykonana w ramach Grantu MEiN 1 T09B 108 30
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SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI SPEKTROSKOPOWE 1-(AKRYDYN-9-YLO)-
DIPIRANÓW I 1-(AKRYDYN-9-YLO)-DIPIRIN

Roman Voloshchuk, Daniel T. Gryko

Instytut Chemii Organicznej PAN, Kasprzaka 44/54, 01-224 Warszawa

Chemia dipiranów i dipiryn przyciąga ostatnio uwagę znacznej liczby chemików.
Dipirany są prekursorami porfiryn, koroli oraz innych porfirynoidów. Dipiryny z kolei
są substratami do syntezy tzw. barwników BODIPY. Te ostatnie jako sondy
fluorescencyjne budzą szerokie zainteresowanie. Modyfikacja dipiranów najczęściej
odbywa się poprzez podstawienie elektrofilowe. Dużo rzadziej wykorzystywane są
procesy innych typów. Od pewnego czasu znana jest reakcja akrydyny z pirolem
prowadząca do adduktów, które ulęgają utlenianiu do akrydyn-9-ylo-piroli. Nasza
koncepcja opierała się na zastosowaniu podobnej reakcji dla dipiranów. Okazało się, że
spośród wielu rożnych warunków tylko te z zastosowaniem chlorku benzolilu jako
aktywatora doprowadziły do sukcesu czyli do otrzymania 1-(akrydyn-9-ylo)-dipiranów.
Otrzymaliśmy serie takich pochodnych, które następnie utleniliśmy do odpowiednich
dipiryn. Udało nam się również opracować warunki do syntezy produktów
podstawionych w pozycjach 1 i 9. Wszystkie przebadane zostały pod kątem
spektroskopowym i wykazały interesujące właściwości.

NH HN

Cl Cl NH HN

Cl Cl

NN

akrydyna, DMF
chlorek benzoilu, 88%
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KONSTRUKCJA ROTAKSANU NA POWIERZCHNI ELEKTRODY ZŁOTEJ

Urszula E. Wawrzyniaka, Mateusz Woźnyb, Bohdan Korybut-Daszkiewiczb,
Krzysztof Woźniaka, Renata Bilewicza

aWydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa,
ulamaj@chem.uw.edu.pl

bInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52,
01-224 Warszawa

Opracowano optymalny sposób unieruchamiania na stałym podłożu jedno
i wielocentrowych tetraazamakrocyklicznych kompleksów metali przejściowych,
zawierających jako centrum redoks Ni2+ lub Cu2+. Wykazano, że takie kompleksy
tworzą trwałą monowarstwę pionowo zorientowanych cząsteczek na elektrodach
złotych oraz scharakteryzowano kinetykę przeniesienia elektronu przez te warstwy
wykorzystując do wyznaczenia stałych dane z ekperymentów prowadzonych metodą
woltamperometrii cyklicznej oraz chronoamperometrii. Dowiedziono, że kompleksy
makrocykliczne zaadsorbowane na złocie są zdolne do oddziaływań
międzymolekularnych z elektronodonorowymi bądź elektronoakceptorowymi
związkami dodanymi do roztworu (Rys 1), a zatem mogą funkcjonować jako elementy
rotaksanów zakotwiczonych na podłożu stałym. Zaproponowano więc wykorzystanie
ich jako powierzchni receptorowych wiążących eter koronowy (donor elektronów) bądź
bismakrocykliczny kompleks niklu (akceptor elektronów). Wiązanie ze składnikami w
roztworze realizowano elektrochemicznie poprzez przyłożenie do elektrody
odpowiedniego potencjału. Celem przedstawionych badań a także dalszych prac jest
uzyskanie na powierzchni elektrody trwałej struktury splecionej (rotaksanu)
i zastosowanie jej jako urządzenia molekularnego przełączanego potencjałem.[1,2]

Rys.1 Tworzenie rotaksanu z udziałem monomakrocyklicznego kompleksu metalu
przejściowego oraz związku elektronodonorowego (eter koronowy) lub
elektronoakceptorowego (bismakrocykliczny kompleks Ni2+)

                                                          
[1] S. Domagała, A. Więckowska, J. Kowalski, A. Rogowska, J. Szydłowska, B. Korybut-Daszkiewicz,

R. Bilewicz, K. Woźniak, Chemistry - A European Journal, 2006, 12, 2967
[2] M. Galińska, B. Korybut Daszkiewicz, U. E. Wawrzyniak, R. Bilewicz, P. Sledź R. Kamiński,

P. Dominiak,  K. Woźniak, Eur. J. Inorg. Chem., in press.



P-110

128

THE VALIDATED LIQUID CHROMATOGRAPHY METHOD FOR DETERMINING
LATANOPROST ISOMERS

Paweł Widomski

Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52,
01-224 Warsaw, widom@ichf.edu.pl

Latanoprost (trade name Xalatan®), a phenyl-substituted analogue of
prostaglandin PGF2α, was developed for treatment of glaucoma [1,2]. It reduces the
intraocular pressure by increasing the uveoscleral outflow of aqueous humor as a result
of stimulating prostanoid selective FP receptors. The efficacy of latanoprost has been
evaluated on human and animal healthy and glaucomatous eyes. It is administered in
therapy of primary open-angle glaucoma and ocular hypertension.

Latanoprost (Lat) is designated chemically as 9α,11α,15R-trihydroxy-17-phenyl-
18,19,20-trinor-prost-5Z-en-1-oic acid, isopropyl ester and its chemical formula is
presented below.

Some organic synthesis-related impurities may be present in the latanoprost bulk-
drug substance: 15(S)-latanoprost (Impurity I), in which the hydroxyl group at carbon
15 is inverted relative to latanoprost, 5,6-trans-latanoprost (Impurity II), an isomer of
latanoprost with a double bond between carbons 5 and 6 changed from cis (Z) to trans
(E).

OH

OH

COOCH(CH3)2

OH

OH

OH

COOCH(CH3)2

OH

OH

OH OH

COOCH(CH3)2

Latanoprost (Lat)   15(S)-latanoprost    5,6-trans-latanoprost

In this communication for the first time the baseline separation of latanoprost
and its isomers: 15(S)-latanoprost, 5,6-trans-latanoprost is obtained. The validation of
HPLC method on Luna NH2 column with mobile phase: heptane: 2-propanol:
acetonitrile in the ratio 93:6:1 (v/v/v) with the addition of small amount of water is
presented.

                                                          
[1] J. Stjernschantz, B. Resul, Drugs Fut, 1992,17, 691
[2] B. Resul, J. Stjernschantz, Kiyo No, Ch. Liljebria, G. Selen, M. Astin, M. Karlsson, L.Z.

Bito, J. Med. Chem., 1993,36, 243.
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MODYFIKACJA POLISTYRENU NISKOUDAROWEGO PRZY POMOCY
GLINOKRZEMIANÓW WARSTWOWYCH

Izabella Legocka, Ewa Wierzbicka, Kamila Bolek

Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
ewa.wierzbicka@ichp.pl

Polistyren należy do jednych z najbardziej znanych tworzyw termoplastycznych.
Posiada on cenne właściwości takie jak: małą chłonność wody, przeźroczystość,
bezbarwność oraz bardzo dobre własności dielektryczne. Niestety polistyren ma małą
wytrzymałość mechaniczną i udarność, dlatego nie może być stosowany jako materiał
konstrukcyjny wymagający odporności na duże obciążenia mechaniczne. Z tego
względu trwają badania nad modyfikacją polistyrenu w celu polepszenia jego
niektórych parametrów mechanicznych i odporności na palenie. W ostatnich latach
popularne stały się nanokompozyty oparte o PS, czyli materiały zawierające co najmniej
jeden składnik o wymiarach nanometrycznych. Miedzy innymi do otrzymywania takich
nanokompozytów polistyrenowych stosuje się glinokrzemiany warstwowe typu
montmorylonitu (MMT). Hydrofilowy charakter glinokrzemianu MMT powoduje
między innymi trudności z homogenicznym jego wprowadzeniem do matryc
polimerowych. Dlatego też w pracy powstała koncepcja, aby najpierw zmodyfikować
powierzchnię glinokrzemianu w kierunku zwiększenia jej hydrofobości i jednocześnie
zwiększenia odległości pomiędzy płytkami. Produkt modyfikacji wybranymi związkami
zastosowany do modyfikacji polistyrenu powinien w efektywny sposób zmienić jego
wybrane właściwości.
1. Otrzymano modyfikatory w wariantowych układach stosując: MMT: Cloisite 93A i
Cloisite Na+, żywicę kalafonię balsamiczną, częściowo uwodornioną żywicę
(DCPD/ST/H2), aceton, benzynę ekstrakcyjną.
2. Przeprowadzono badania modyfikatorów stosując:- różnicową kalorymetrie
skaningową (DSC), -spektrofotometrię w podczerwieni FT IR.
3. Na podstawie badań wybrano modyfikatory, które następnie użyto w różnych
ilościach do napełniania PS (Owispol 525).
4 Przeprowadzono badania otrzymanych kompozycji polimerowych stosując metody;
termiczne –DSC,- wytrzymałościowe oraz mikroskopowe, poza tym oznaczono palność
kompozycji oraz jej współczynnik szybkości płynięcia.
• Badania strukturalne otrzymanych modyfikatorów potwierdziły możliwość
zmodyfikowania montmorylonitu wybranymi żywicami małocząsteczkowymi. Tym
samym zastosowana metoda napawania montmorylonitu odpowiednimi roztworami
żywic dała pozytywny rezultat.
•  Stwierdzono, że napełniony modyfikatorami polistyren w każdym przypadku, ale w
różnym stopniu, charakteryzował się zwiększoną homogenicznością w stosunku do
polistyrenu napełnionego czystym MMT.
• W tym aspekcie najefektywniejszy modyfikator jest otrzymany z użyciem żywicy
oligocyklopentadienowej. Jest on dobrze mieszalny z matrycą polistyrenową i wykazuje
nawet działanie uplastyczniające, w rezultacie, czego nowy napełniony produkt staje się
bardziej elastyczny. Również uzyskanie największej poprawy odporności na palenie z
tym właśnie modyfikatorem sugeruje bardzo dobre zdyspergowanie, dzięki jego
budowie, w matrycy polistyrenu.
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NOVEL HYDRIDES ( DEUTERIDES ) IN LAVES PHASES AB2
(A-RARE EARTH, B-TRANSITION METAL)

Rafał Wierzbicki, Stanisław Filipek

Instytut Chemii Fizycznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, rav@ichf.edu.pl

A new phases of RMn2D6 ( R = Er, Dy, Ho ) have been prepared by applying high
hydrogen pressure on parent material ( C14 – ErMn2, HoMn2, DyMn2 ). This phases
are isostructural to YMn2D6 and crystallizes with a K2PtCl6 type structure having an
ordered anion and a partially disordered cation arrangement as Er or Ho, Dy and half the
Mn atoms are randomly substituted in the same 8c site. This hydrides are very stable
and decomposes into RD2 and Mn at about 630 K. For ErMn2D6 the reverse
susceptibility follows a Curie–Weiss law with an effective moment of 10 µB similar to
that of ErMn2. Although a saturation magnetization of 5 µB is measured at 4.2 K,
smaller than that of ErMn2 (8 µB), no long range magnetic order is observed in the
neutron patterns. Short range magnetic order, corresponding to both ferromagnetic and
antiferromagnetic correlations, is observed in the neutron patterns up to 5 K. The
chemical disorder of Er and Mn atoms on the 8c site should prevent the long range
magnetic order and favour a distribution of Er spin orientation.[1,2]

C 15

C 14

a

b

c

RMn2D6

                                                          
[1] V Paul-Boncour et al.,  J. Phys.: Condens. Matter 2006, 18 6409-6420.
[2] V Paul-Boncour et al., Solid State Communications, 2004, 130, 815-820.
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KATALITYCZNY ROZKŁAD PODTLNKU AZOTU

Ewa Wilczkowska, Jan Petryk

Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki Politechniki Warszawskiej,
 ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, ewawil@wp.pl

Zgodnie z protokołem ustalonym w 1997r. na międzynarodowej konferencji w
Kioto, emisja gazów cieplarnianych ma spaść o 5,2% do 2012 roku. Podtlenek azotu,
którego wprawdzie emituje się mniej niż dwutlenku węgla, jest, w przeliczeniu na
jednostkę masy, 296 bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla, głównie ze względu na
jego trwałość. Podtlenek azotu jest emitowany z instalacji do produkcji kwasu
azotowego w ilości 0,4 miliona ton rocznie. Ze względów ekonomicznych,
najkorzystniejsze byłoby wprowadzenie do tych instalacji katalizatora, który
rozkładałby podtlenek azotu tuż za siatkami platynowymi. W literaturze
zaproponowano różne katalizatory do rozkładu podtlenku azotu [1,2] Problem w
doborze odpowiedniego katalizatora, który działałby w warunkach panujących w
instalacji do produkcji kwasu azotowego polega na tym, że zawartość N2O w gazach
poreakcyjnych jest niska (2-5%), a w strumieniu obecne są trucizny niektórych
katalizatorów (tlen, woda, tlenki azotu).

Tlenek kobaltu (Co3O4), zarówno w formie czystej jak i w połączeniu z tlenkami
lantanowców [3] wykazuje dużą aktywność w procesie utleniania amoniaku do tlenku
azotu (NO), a przy tym powstaje na nim znacznie mniej podtlenku azotu niż na
powszechnie stosowanych siatkach platynowo-rodowych. We wstępnych testach
katalitycznych zbadano aktywność katalizatora kobaltowego bez promotorów w
rokładzie podtlenku azotu oraz rozkładzie tlenku azotu w czterech temperaturach: 700,
750, 800 i 850°C. Zawartość N2O i NO w strumieniach przed i poreakcyjnych mierzono
odpowiednio za pomocą chromatorgrafii gazowej (N2O) i metody miareczkowo-
wagowej (NO) [4].

W pierwszym typie testów, przez reaktor przepływał strumień podtlenku azotu
(5% obj.) w argonie. Przy obciążeniach 2·104 i 3·104 h–1 podtlenek azotu rozkładał się
całkowicie do N2 i O2. Przy obciążeniach wynoszących 5·103 i 7,5·103 h–1, natomiast,
zanotowano rozkład podtlenku azotu wynoszący 63-80%, zależnie od temperatury. Przy
wszystkich wspomnianych powyżej obciążeniach oraz przy obciążeniach 2·104, 1·104

tlenek azotu, płynący przez reaktor w strumieniu zawierającym argon i 5% obj. NO, nie
uległ rozkładowi.

Katalizator surowy oraz katalizator po opisanych testach katalitycznych zbadano
za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. Na podstawie dyfraktogramów stwierdzono, że
podczas procesu część Co3O4 została zredukowana do CoO.

                                                          
[1] R.W. van den Brink, S. Boonevald, J. R. Pels, D. F. Bakker, M.J.F.M. Verhaak, Applied Catalysis B-

Environmental, 2001, 32, 73-81.
[2] A. Gołębiowski, J. Kruk, M. Wilk, Przemysł chemiczny, 2006, 85/8-9, 709-711.
[3] J. Petryk, E. Kołakowska, Applied Catalysis B-Environmental, 2000, 24, 121-128.
[4] K. Schmidt-Szałowski, K. Krawczyk, J. Petryk, Appl. Catal. A: General 1998, 175, 147.
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WPŁYW CZYNNIKÓW STERYCZNYCH I ELEKTRONOWYCH NA PRZEBIEG
REAKCJI 2-ALKOKSY-3-BROMO-5-PODSTAWIONEGOFENYLOLITU Z N,N-

DIMETYLOFORMAMIDEM

Agnieszka Wilmowicz, Marek Dąbrowski, Janusz Serwatowski

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa,
agnieszka_wilmowicz@wp.pl

W ostatnim okresie pojawiły się publikacje dotyczące syntezy związków
biologicznie czynnych, w których kluczową rolę odgrywają pochodne 2-alkoksy-3-
bromobenzaldehydów. Otrzymywane w reakcji związków arylolitowych
z N,N-dimetyloformamidem. Podjęto więc działania mające na celu zoptymalizowanie
warunków tej reakcji.

Przeprowadzono badania wpływu zawady sterycznej związanej z objętością grupy
alkoksylowej w pozycji orto do atomu litu związanego z węglem pierścienia
aromatycznego oraz wpływu elektronowego podstawnika w pozycji meta na położenie
stanu równowagi powyższej reakcji.

Stopień konwersji %
Podstawnik R’ R = H R = F R = Me

OMe 90,0 90,3 91,0
OEt - - 91,0
OPr - - 90,0
OiPr 80,0 72,0 80,0
OBu 85,0 - 86,0

Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano wraz ze zwiększeniem
zawady sterycznej obniżenie wydajności reakcji. Obecność fluoru, podstawnika silnie
elektronoakceptorowego, wyraźnie wpłynęła na przebieg badanej reakcji głównie we
współdziałaniu ze stosunkowo rozbudowaną grupą izopropoksylową. Zaobserwowano
ok. 12% obniżenie stopnia konwersji w stosunku do pochodnych z atomem wodoru
w pozycji 4. Dla związków zawierających w pozycji 4 grupę metylową, będącą
podstawnikiem elektronodonorowym, można stwierdzić jedynie bardzo słaby wpływ na
przebieg badanych reakcji. Największą wydajność otrzymano dla 2-bromo-6-formylo-4-
metyloanizolu i 2-bromo-1-etoksy-6-formylo-4-metylo-benzenu (91%).
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b Institute of Organic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
cDepartment of Chemistry, University of Houston, USA

dInstitute of Physics, Polish Academy of Sciences, Poland
eInstitute of Molecular Chemistry, University of Amsterdam, The Netherlands
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Ground and excited state processes induced by formation of intra- and
intermolecular hydrogen bonds have been investigated for a series of 7-(pyridyl)indoles,
bifunctional molecules possessing both a proton donor (indole NH group) and an
acceptor (pyridine type nitrogen). Information concerning structure and kinetics was
provided by femto- and picosecond spectroscopy, supersonic jets, and mass
spectroscopy techniques. The results revealed extremely rich photophysics, dependent
both on the solvent properties (viscosity, polarity and ability to form hydrogen bonds
with the solute) and on the position of the donor and acceptor relative to each other.
Thus, 7-(2’-pyridylindole) undergoes very fast solvent- independent intramolecular
excited state proton transfer. However, no tautomeric fluorescence was detected. For 7-
(3’-pyridyl)indole, where the pyridine nitrogen is moved one bond away from the NH
group, the intramolecular ESPT is not possible. For this molecule, syn and anti
rotameric forms are detected; interestingly, both are quenched by alcohols, but with
different rates. The stronger quenching occurs in the case of the syn rotamer, which can
form 1: 2 cyclic complexes with alcohols. In this case solvent-assisted “aborted”
tautomerizaton in excited state may occur. Finally, 7-(4’-pyridyl)indole also reveals
fluorescence quenching in alcohols, albeit to a much smaller degree.
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REAKCJE 1-CHLORO-5-FENYLOSULFONYLO-2-BUTENU - SYNTEZA
PODSTAWIONYCH TETRAHYDROFURANÓW

Anna Wojtasiewicz, Mieczysław Mąkosza, Bartosz Lewandowski, Marek Judka

Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

γ-Halokarboaniony reagują z aktywnymi elektrofilami takimi jak aldehydy, iminy
i akceptory Michaela, dając odpowiednio pochodne tetrahydrofuranów,[1] pirolidyn[2] i
cyklopentanów.[3] Powodzenie tych reakcji zależy od relacji szybkości dwóch
konkurencyjnych procesów: 1,3-wewnątrzcząsteczkowej substytucji oraz addycji
karboanionu do cząsteczki elektrofila i następczej cyklizacji. W dotychczas
podejmowanych próbach w celu rozszerzenia zakresu stosowalności reakcji i
wydłużenia czasu życia karboanionu wprowadzano dodatkowe podstawniki w pozycję γ
oraz zbadano szereg grup opuszczających.
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EWG = CN, SO2Ar, COOR, COR, NO2,
Z = O, NR'', CH-EWG,
X = Cl, Br, OP(O)Ph2,
R = Ph, Me, H.

Poszukując dalszych możliwości przesunięcia konkurencji wewnątrz- i
międzycząsteczkowych reakcji γ-halokarboanionów na korzyść addycji do cząsteczki
elektrofila wzięto pod uwagę fakt, że reakcja przebiegająca według mechanizmu SN2’
jest wolniejsza niż SN2 i wprowadzono do łańcucha węglowego fragment winylowy, tak
że chlor znajdował się w pozycji allilowej, jak to ma miejsce w przypadku 1-chloro-5-
fenylosulfonylo-2-butenu. Stwierdzono, że 1,3-wewnątrzcząsteczkowa substytucja
prowadząca do cyklopropanu przebiega powoli dzięki czemu możliwe było
przeprowadzenie reakcji 1-chloro-5-fenylosulfonylo-Z-pent-2-enu oraz 1-chloro-5-
fenylosulfonylo-E-pent-2-enu z aldehydami i akceptorami Michaela i otrzymanie
winylo-tetrahydrofuranów i cyklopentanów z wysokimi wydajnościami, co zostanie
zaprezentowane obszerniej.
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[1] a) Mąkosza, M., Judka, M., Chem. Eur. J., 2002, 4234; b) Barbasiewicz, M., Mąkosza, M., Synthesis,

2006, 1190; c) Barbasiewicz, M., Judka, M., Mąkosza, M., Russ Chem. Bull., 2004, 53, 1771.
[2] Mąkosza, M., Judka, M., Helv. Chim. Acta, 2005, 88, 1676.
[3] Mąkosza, M., Judka, M., Synlett, 2004, 717.
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I would like to present synthesis and mesomorphic properties of new family of the
main-chain liquid crystalline dendrimers. Dendrimers are compounds possessing regular
and perfectly controlled architecture, with expotential and symmetrical rate of growth
around the core. These constructions are result of stepwise, directed synthesis consisting
of iterative elementary steps (convergent or divergent construction). The control of
molecular size and shape can by modulated by the generation growth, the multiplicity of
the branches and the connectivity of the focal core (Scheme 1).

Branching Point
NB: multiplicity number (NB = 2)

Peripheral mesogenic group

Internal mesogenic group

Multivalent Core
NC: connectivity number
(NC = 4)

Generation

 
Homolithic structure

(identical building blocks)
Heterolithic structure

(different building blocks)

Scheme 1.  Scheme 2.
Dendrimes may by used, if they are suitably functionalised, as new liquid-

crystalline materials, where amplification of the existing properties and discover new
types of mesophases are expected. In main-chain dendritic system we would like to
present, the functionalization is ensured by anisotropic mesogenic segments (stilben or
acetylene derivatives) with single multiplicity, which are incorporated symmetrically
around the core, at every level of the dendritic architecture.

We would like to present studies under the influence of the molecular
construction on the liquid crystalline properties. For this purpose we obtained
compounds consist of rigid, anisotropic sub-units (stilben and acetylene derivatives)
linked together through long and flexible alkyl spacers and attached to the tetravalent
core. We prepared two systems: homolitic, where internal and external building blocks
are identical and heterolitical, where internal and external sub-units are different.
(Scheme 2.) Additionally external moieties possess several of the terminal alkoxyl
chains from 3 to 1 (the example is presented on the Scheme 3. ). Physicochemical
measurements showed that presented dendrimers form columnar hexagonal mesophases
confirmed by optical, calorimetrical and X-ray measurements.
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Scheme 3. Example of the heterolitic compound with 3 terminal chains
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Antybiotyki β-laktamowe należą do najczęściej stosowanych grup leków
przeciwbakteryjnych. Ogromny wpływ na ich aktywność biologiczną wywiera
konfiguracja absolutna mostkowego atomu węgla. Zostało wykazane, że tylko związki
o konfiguracji (R) węgla zwornikowego posiadają właściwości przeciwbakteryjne. W
tym kontekście jednoznaczne określenie konfiguracji absolutnej, zarówno w przypadku
związków izolowanych z produktów naturalnych, jak i syntetyzowanych, nabiera
szczególnego znaczenia.

Wyjątkowo użyteczną metodą określania konfiguracji absolutnej jest
spektroskopia dichroizmu kołowego. Badania chiraloptyczne przeprowadzone dla
szeregu oksapochodnych cefalosporyn doprowadziły do sformułowania reguły
helikalności, która poprzez korelację znaku efektu Cottona i znaku kąta torsyjnego
ugrupowania β-laktamowego umożliwia wyznaczenie konfiguracji absolutnej
mostkowego atomu węgla w układach o skręconym chromoforze amidowym[1,2]:

„Ujemny (dodatni) znak kąta torsyjnego O=C(8)-N(1)-C(6) ugrupowania
β-laktamowego odpowiada dodatniemu (ujemnemu) znakowi efektu Cottona

odpowiadającemu przejściu n→π* ”
Przeprowadzone ostatnio na szeregu karbaanalogów cefalosporyn badania

wykazały, że reguła helikalności może być z powodzeniem stosowana do określania
konfiguracji absolutnej także dla tej klasy związków.[3] Uzyskane wyniki skłoniły nas
również do podjęcia próby sprawdzenia stosowalności tej reguły dla niezmiernie
istotnych z punktu widzenia farmakologicznego karbaanalogów penicyliny.

                                                          
[1] R. Łysek, K. Borsuk, M. Chmielewski, Z. Kałuża, Z. Urbańczyk-Lipkowska, A. Klimek, J. Frelek,

J. Org. Chem, 2002, 67, 1472-1479.
[2] J. Frelek, R. Łysek, K. Borsuk, J. Jagodziński, B. Furman, A. Klimek, M. Chmielewski, Enantiomer,

2002, 7, 107-114.
[3] J. Frelek, P. Kowalska, M. Masnyk, A. Kazimierski, A. Korda, M. Woźnica, M. Chmielewski, F.

Furche, Chem. Eur. J. 2007, 13, 6732-6744.
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SŁODKIE NANO – CZYLI O WYKORZYSTANIU SACHARYDÓW
W PROCESIE UPŁYNNIANIA MAS LEJNYCH Z NANOPROSZKÓW

CERAMICZNYCH

Katarzyna Wysocka
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Zastosowanie nanoproszków w technologiach produkcji różnego typu materiałów
zdaje się – jak mówią doniesienia literaturowe [1] – otwierać nowe furtki dla
zastosowań powstających wyrobów. Szczególnie obiecującymi właściwościami wydają
się cechować materiały wytworzone z nanoproszków ceramicznych – np. Si3N4, Al2O3
czy ZrO2, znajdujące zastosowania m.in. w optyce, elektronice, czy budowie elementów
odpornych mechanicznie i/lub chemicznie. Jednakże wraz z potencjalnymi
możliwościami zastosowań wyrobów uzyskiwanych z proszków ceramicznych o
wielkości ziaren rzędu nano pojawiają się setki pytań dotyczących technologii produkcji
nanoceramiki (rozumianej jako wyrób ceramiczny charakteryzujący się
nanometrowymi wielkościami ziaren po spiekaniu) jak i mechanizmów poszczególnych
etapów procesu ceramicznego z udziałem nanoproszków [2,3]. Nie do pominięcia
pozostaje przy tym kwestia zastosowania w produkcji nanoceramiki metod oraz
dodatków (związków chemicznych) o możliwie znikomym szkodliwym wpływie na
środowisko naturalne.Rozwiązania przedstawionych problemów próbuje się uzyskać
stosując do produkcji nanomateriałów ceramicznych prostą i funkcjonalną metodę
odlewania z mas lejnych (slip casting) i wykorzystując w niej łatwo dostępne związki
upłynniające rozpuszczalne w wodzie i utleniające się (np. podczas etapu spiekania
materiału) do CO2 i H2O – sacharydy [4,5]. Zastosowanie disacharydów takich jak
maltoza czy turanoza – których to obu cząsteczki zbudowane są z dwóch pierścieni
glukozowych, zaś różnią się wiązaniami glikozydowymi – prowadzi do pożądanego
znacznego obniżenia lepkości ceramicznych mas lejnych z nanoproszku tlenku glinu w
porównaniu z lepkościami analogicznych mas sporządzonych bez dodatku upłynniacza.
Interesujące jest to, że taki efekt możliwy jest do uzyskania nawet po wprowadzeniu
niewielkich ilości wspomnianych sacharydów - dodatków rzędu 1%wag. w stosunku do
masy nanoproszku Al2O3. Wiele znaków zapytania pojawia się jednak przy próbach
wytłumaczenia obserwowanego wpływu disacharydów na wodne zawiesiny nano-Al2O3
– czy jest to efekt adsorpcji cukrów na nanocząstkach [5], czy też może ważniejszą rolę
odgrywają subtelne oddziaływania pomiędzy rozpuszczonymi sacharydami a wodą [6]?
Interpretacji wymagają także różnice w parametrach reologicznych gęstw ceramicznych
uzyskanych z zastosowaniem badanych disacharydów. Te i inne –pojawiające się w
procesie badania wspomnianych układów – pytania wymagają jeszcze zaplanowania
i przeprowadzenia licznych analiz, jednak poznanie odpowiedzi na poruszone kwestie
wydaje się być kluczem do głębszego zrozumienia – tak innego od makro – świata
nano.
                                                          
[1] G. Cao, Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, Imperial College

Press, Londyn, 2004.
[2] J.R. Groza, R.J. Dowding, NanoStructured Materials, 1996, 7, 749-768.
[3] C. Li, M. Akinc, I.Wiench, M.Pruski, C.H.Schilling, J.Am.Ceram.Soc., 2005, 88, 2762-2768.
[4] P. Falkowski, M.Szafran, K. Wysocka, T. Mizerski, Polish Ceramic Bulletin, 2008, 103, 845-853.
[5] C. Li, M. Akinc, J.Am.Ceram.Soc., 2005, 88, 1448–1454.
[6] K. Wysocka, M. Szafran, Polish Ceramic Bulletin, 2008, 101, 107–115.
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PROCESU DENATURACJI PODWÓJNEJ NICI DNA (DSDNA)

Ewelina Zabost, Anna Maria Nowicka, Mikołaj Donten, Zbigniew Stojek

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski ul. Pasteura 1,02-093 Warszawa,
ezabost@chem.uw.edu.pl

Procesy biologiczne takie jak replikacja oraz transkrypcja wykorzystują
dwuniciową matrycę informacyjną kwasu dezoksyrybonukleinowego (dsDNA). Oba
procesy wymagają lokalnego odwracalnego rozplatania podwójnej nici DNA, które
kontrolowane jest poprzez specyficzny dla DNA aparat enzymatyczny, jaki znajduje się
w każdej żywej komórce.

W naszej pracy zarejestrowaliśmy istotne zmiany w wartości mierzonego prądu
podczas elektroutleniania zasad azotowych guaniny oraz adeniny dla denaturacji
temperaturowej podwójnej nici DNA. Uzyskana przez nas zależność w postaci krzywej
ma podobny przebieg co w denaturacji temperaturowej mierzonej techniką
spektrofotometrii UV-Vis, jednakże rejestrowane sygnały natężenia prądu znacznie
wzrastają we wcześniejszym zakresie temperaturowym (25 ºC – 50 °C) niż zmiany
absorbancji (50 ºC – 85 °C).

Podwójna nić DNA pochodząca z grasicy cielęcej została przebadana w zakresie
temperaturowym od 5ºC to 100ºC. Wszystkie pomiary zostały wykonane bez zatężania
podwójnej nici DNA na powierzchni elektrody oraz bez użycia jakiegokolwiek
mediatora [1]. Podwójna nić DNA została rozpuszczona w środowisku buforu
fosforanowego o pH = 7.4. Jako techniki analityczne zostały użyte metody
woltamperometryczne (woltamperometria fali prostokątnej, woltamperometria
cykliczna), chronoamperometria oraz spektroskopia UV-Vis. Dodatkowo zostały
wykonane badania spektroelektrochemiczne, gdzie cykliczna woltamperometria oraz
chronoamperometria zostały sprzężone ze spektroskopią UV-Vis. Do pomiarów
elektrochemicznych zastosowano elektrody dyskowe wykonane z węgla szklistego. Do
pomiarów spekroelektrochemicznych użyto siatkowe elektrody platynowe z napylonym
węglem.

Nasze wyniki nie zgadzają się z wcześniejszymi doniesieniami literaturowymi [2].
Dotychczasowe próby analizy procesu denaturacji metodami elektrochemicznymi
związane były jednak z zatężaniem dsDNA na powierzchni elektrody. W naszym
przypadku, gdzie dsDNA rozpuszczone jest w roztworze istnieje więcej możliwości
detekcji dynamicznych strukturalnych oraz konformacyjnych zmian w nici DNA
poprzez techniki elektrochemiczne. Rejestrowane zmiany podczas denaturacji
temperaturowej mogą być również związane ze zmianami podczas transportu
elektronów w denaturowanej temperaturowo nici DNA [3].

Badanie procesu elektroutleniania dsDNA w funkcji temperatury może dać nam
dodatkową możliwość analizy interkalacji różnych związków do dsDNA oraz w
tworzeniu biosensorów.

                                                          
[1] Nowicka A.M., Zabost E., Donten M., Mazerska Z., Stojek Z.: Bioelectrochem. 2007, 71, 126-131.
[2] Brabec V.: Biopolymers 1979, 18, 2397-2404.
[3] Giese B., Amaudrut J., Kohler A.K., Spormann M., Wesseley S.: Nature 2001, 412, 318 -320.
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IDENTYFIKACJA NANOKRYSZTAŁÓW ZA POMOCĄ ELEKTROFOREZY
KAPILARNEJ
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Jednym z priorytetowych kierunków rozwoju nauki jest nanotechnologia, która
obejmuje między innymi charakteryzację oraz zastosowanie funkcjonalnych
nanokryształów. Nanostruktury stają się funkcjonalnymi poprzez odpowiednie
modyfikowanie ich powierzchni, co wpływa na niektóre ich właściwości, np.
rozpuszczalność czy siłę oddziaływania ze złożonymi obiektami. Odpowiednio
przygotowane półprzewodnikowe nanokryształy posiadają zdolność wiązania się z
biocząstkami o określonych właściwościach (np. z przeciwciałami, proteinami). Tego
typu cecha funkcjonalnych nanocząstek pozwala wykorzystać je do śledzenia istotnych
reakcji biochemicznych, jak również do poznania mechanizmów tych reakcji.

Zważywszy na możliwość szerokiego zastosowania nanokryształów w biochemii
czy medycynie, niezmiernie ważnym celem wydaje się być ich dokładne poznanie.
Istotnymi parametrami wymagającymi zbadania są parametry mające wpływ na
oddziaływania: nanokryształ – obiekt biologiczny. Wśród nich są promień fizyczny oraz
promień hydrodynamiczny modyfikowanych nanokryształów. Można wyróżnić kilka
metod służących badaniu właściwości nanokryształów. Są to przede wszystkim:
spektrofotometria, metody mikroskopowe oraz wykorzystywana w prezentowanych
badaniach elektroforeza kapilarna.

Powierzchnie badanych nanokryształów modyfikowano przy wykorzystaniu
różnych surfaktantow, co umożliwiło przeprowadzenie hydrofobowych nanokryształów
do roztworu wodnego oraz nadanie odpowiednich, charakterystycznych cech. Tak
przygotowane próbki badano przy wykorzystaniu strefowej oraz micelarnej
elektroforezy kapilarnej, co pozwoliło na otrzymanie piku pochodzącego od
modyfikowanego surfaktantem nanokryształu.
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Od czasu odkrycia zjawiska chiralności i jego wpływu na życie, starano się
poznawać nowe drogi syntez, których produktami miały być związki chiralne. Celem
stało się otrzymywanie związków o wysokiej czystości optycznej, a enancjoselektywna
kataliza heterogeniczna pozwala uzyskiwać wysoką enancjoselektywność jednocześnie
ograniczając koszty i niebezpieczne dla środowiska produkty uboczne.

Zbadano właściwości enancjoselektywnych układów katalitycznych składających
się z:
- klasycznego katalizatora heterogenicznego – metal-

nośnik
- modyfikatora – związeku optycznie czynnego
- rozpuszczalnika
- wodoru
- substratu[1].

Działanie układu polega na wymuszeniu konfiguracji absolutnej produktu
powstającego na powierzchni heterogenicznego katalizatora. Składnikiem, który za to
odpowiada jest modyfikator, związek posiadający centra asymetryczne.

Enancjoselektywność układów palladowych i rodowych modyfikowanych
cynchonidyną badano w reakcji uwodornienia cytralu.

CHO CHO
H2+

                                                          
[1] A.Baiker, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 2000, 163 205-220.
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KALIKSREZORCYNARENÓW I KALIKSPIROGALLOARENÓW
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Autooksydacja inicjowana przez światło i wysoką temperaturę to główny proces
odpowiedzialny za rozkład i niszczenie polimerów oraz smarów. Ponieważ wymienione
materiały zazwyczaj stosowane są w agresywnych warunkach (wysoka temperatura,
obecność tlenu i metali) istotne jest poszukiwanie nowych aktywnych antyoksydantów
wysokotemperaturowych.

Kaliksrezorcynareny i kalikspirogalloareny należą do grupy fenolowych
związków makrocyklicznych, które otrzymywane są w reakcji kondensacji rezorcyny
lub pirogallolu z aldehydami. Substancje te są stosowane do selektywnego
kompleksowania kationów metali. Ponieważ fenolowe grupy hydroksylowe są
efektywne w procesach zmiatania (dezaktywacji) wolnych rodników, zatem
kaliksrezorcynareny i kalikspirogalloareny mogą być obiecującymi antyoksydantami.
Podjęliśmy badania nad stabilnością termiczną i aktywnością antyoksydacyjną C-
metylokaliks[4]rezorcynarenu (związek 1) i C-undecylokaliks[4]pirogalloarenu
(związek 2):

R
R

R

OH
HO

HO
OH
OH

HOOH
HO

R
R

R
R

OH
HO

HO
OH
OH

HOOH
HO

R

OHOH
HO OH

1
R=CH3

2
R=C11H23

Stosując skaningową kalorymetrię różnicową (DSC), wyznaczyliśmy kinetyczne
parametry reakcji nieizotermicznego utleniania kwasu stearynowego i polietylenu
zawierających różne stężenia związków 1 i 2. Energia aktywacji (Ea), czynnik
przedwykładniczy Z oraz stała szybkości reakcji utleniania zostały wyznaczone metodą
Ozawy - Flynna – Walla, stosowaną przez nas wcześniej do badania stabilności
oksydatywnej lipidów [1,2].

Wyznaczone parametry kinetyczne świadczą o antyoksydacyjnym wpływie
obydwu badanych związków.

                                                          
[1] Ulkowski M., Musialik M., Litwinienko G., J. Agric. Food Chem, 2005, 53,9073.
[2] ] Musialik M., Litwinienko G., J. Therm. Anal. Cal. 2007, 88, 781.
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NEUROPRZEKAŹNIKÓW
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Dopamina, L-dopa, adrenalina i noradrenalina są hydrofilowymi molekułami
zawierającymi grupę katecholową (orto-dihydroksybenzen) i aminową. Katecholaminy
te są produkowane przez takie komórki jak neurony czy komórki kłębka nadnerczy i są
zaangażowane w przetwarzanie bodźców w systemie nerwowym.

HO

HO

NH2 HO

HO

NH

OH

CH3

HO

HO

NH2

OHHO

HO

NH2

COOH

dopamina adrenalina noradrenalinaL-3,4-dihydroksyfenyloalanina 
(L-dopa)

Związki te spełniają wiele funkcji w organizmie i są bardzo ważne z punktu widzenia
medycyny. Spadek stężenia dopaminy w mózgu może prowadzić do choroby
Parkinsona, podczas gdy wzrost poziomu dopaminy może prowadzić do schizofrenii.
Wzrost poziomu noradrenaliny może być efektywny w leczeniu depresji [1].
Badania aktywności antyoksydacyjnej flawonoidów wykazały, że ugrupowania
katecholowe mają decydujący wpływ na aktywność antyoksydanta, jednak w literaturze
brak jest danych kinetycznych dotyczących aktywności antyoksydacyjnej katecholamin
oraz efektu synergistycznego, jaki mogłby występować pomiędzy katecholaminami a
tokoferolem. Ponieważ stopień zdysocjowania ma istotny wpływ na mechanizm
działania antyoksydantów fenolowych [2-4], celem naszego projektu badawczego było
dokładne zbadanie kinetyki reakcji tych czterech katecholamin z rodnikiem 2,2-
difenylo-1-pikrylohydrazylowym (dpph●) w układzie woda – metanol w pH 5,5 i 7,4
oraz aktywności antyutleniającej dopaminy i L-dopy w procesie inicjowanej
autooksydacji emulsji linolanu metylu w zakresie pH od 4 do 10. Wyniki te zostaną
zaprezentowane wraz z rezultatami badania efektów synergistycznych.

                                                          
[1] B. Alberts, D. Bray, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, J. D. Watson, Molecular Biology of the Cell, 2nd

edition, Garland Publishing, New York, 1989.
[2]  Litwinienko, G.; Ingold, K. U. J. Org. Chem. 2003, 68, 3433-8.
[3] Litwinienko, G.; Ingold, K. U. Acc. Chem. Res. 2007, 40, 222-30.
[4] Musialik, M.; Litwinienko, G. Org. Lett.2005, 7, 4951-4.
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We studied mixing in the initially separated binary mixture of polystyrene/5CB
liquid crystal and ternary mixtures of water/surfactant C12E5/polymer PEG system. In
both systems the domains of one phase were characterized by a much higher viscosity
than the solvent matrix. We demonstrated experimentally that during mixing these
domains decrease their size linearly with time without a visible change of the optical
contrast (i.e., without a rapid change of their compositions). Computer simulations and
a theoretical model explain quantitatively our experimental observations.

Figure 1. Morphology inversion during the temperature changes
in the C12E5/water system



P-126

144
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Pneumocystis carinii jest jednokomórkowym organizmem eukariotycznym
wykazującym szczególny tropizm w stosunku do komórek układu oddechowego. W
świetle najnowszych badań, Pneumocystis carinii zaliczany jest do królestwa grzybów.

Patogen ten jest jedną z najczęstszych przyczyn schorzeń układu oddechowego u
pacjentów z osłabionym układem immunologicznym. Największe zagrożenie występuje
u osób zakażonych wirusem HIV, pacjentów z chorobami nowotworowymi bądź
hematologicznymi, a także u chorych po zabiegach transplantacji narządów
wewnętrznych.

Pentamidyna – sól 1,5-bis(4-amidynofenoksy)pentanu – jest lekiem drugiego
rzutu, stosowanym w terapii zakażeń wywołanych przez Pneumocystis carini. Chociaż
jest skutecznym chemioterapeutykiem, wykazuje wiele niekorzystnych działań
ubocznych. W naszych badaniach została wykorzystana jako struktura wzorcowa, której
modyfikacja może doprowadzić do otrzymania aktywnych biologicznie związków o
lepszym profilu farmakologicznym.

Zaplanowaliśmy i zsyntetyzowaliśmy szereg nowych analogów pentamidyny
zawierających dodatkowe grupy aminowe (Schemat 1) [1]. Trwałe konformacje
otrzymanych związków w ciele stałym są badane techniką 13C CP/MAS NMR wspartą
modelowaniem molekularnym.
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Schemat 1. Synteza nowych aminowych analogów pentamidyny

                                                          
[1] Maciejewska D., Kaźmierczak P., Żabiński J., Wolska I., Popis S.; Monatsh. Chem. 2006, 137, 1225-

1240.
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Kwasy boronowe, znane już ponad sto lat, w dzisiejszych czasach znalazły szereg
zastosowań w takich dziedzinach nauki jak synteza organiczna, biologia i medycyna.
W literaturze nieustannie pojawiają się coraz to nowsze kwasy aryloboronowe oraz ich
pochodne. Do jednych z takich siostrzanych układów kwasów boronowych zalicza się
benzoksaborole (Rys. 1), które ze względu na swoje właściwośći przeciwgrzybiczne,
zwiększoną w porówaniau z kwasami aryloboronowymi trwałośc oraz możliwość
wiązania cukrów, wzbudzają duże zainteresowanie. [1]

B O
OH

R'

R

Rys. 1. Struktura benzoksaboroli.
W prezentacji zostaną przedstawione metoda syntezy i badania spektroskopowe

interesujących nas układów. [2]

                                                          
[1] M. Dowlutt, D. G. Hall,  J. Am. Chem. Soc 2006, 128, 4226.
[2] D. S. Gunasekera et. al, Tetrahedron 2007, 63, 9401.
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