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NANOSTRUKTURALNE CZĄSTKI BIOPOLIMERÓW
I ICH ZASTOSOWANIA MEDYCZNE

Leon Gradoń

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
ul. Waryńskiego 1, 00-645Warszawa, lgradon@o2.pl

Droga wziewna staje się efektywnym sposobem dostarczania leków do organizmu.
Obecnie tym sposobem podaje się leki dla terapii układu oddechowego, jak również dla
leczenia systemowego. Efektywność terapii inhalacyjnej związana jest z rozpoznaniem
mechanizmu transportu leków, w tym mechaniki oddychania, depozycji cząstek leku
w układzie oddechowym oraz skuteczności usuwania depozytów jako naturalnego
mechanizmu obronnego organizmu przeciw inwazji obcego materiału jakim jest
również lek. Zespół tych informacji pozwala na właściwe zaprojektowanie struktury
cząstki leku oraz sposobu jego podania.
Współczesne techniki inhalacyjne w przeważającym stopniu wykorzystują metody
inhalacji suchego proszku (dry powder inhalers, DPI). Biorąc pod uwagę wymienione
wyżej czynniki decydujące o efektywności aerozoloterapii, przedstawione zostaną
związki ilościowe determinujące efektywność transportu cząstek leku do organizmu ze
strukturą cząstki. Nastęnie przedstawione zostaną techniczne sposoby formowania
nanostrukturalnych cząstek, będących kompozytami nośnika i substancji bioaktywnej.

.
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ELEKTRONICZNY JĘZYK – NOWOCZESNY SYSTEM DO AUTOMATYCZNEJ
ANALIZY I KLASYFIKACJI PRÓBEK CIEKŁYCH

Patrycja Ciosek, Wojciech Wróblewski

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

Elektroniczny język (w literaturze naukowej znane są również następujące
synonimy: sztuczny język, sensor smaku) jest nowoczesnym urządzeniem do
automatycznej analizy i klasyfikacji próbek o złożonym składzie [1,2], którego budowa
i zasada działania została zainspirowana neurofizjologią zmysłu smaku. Głównym
elementem elektronicznego języka jest matryca sensorowa – zestaw kilku lub kilkunastu
sensorów chemicznych do pomiarów w fazie ciekłej o zróżnicowanej selektywności,
których sygnały mierzone w badanej próbce tworzą jej obraz chemiczny (swoisty
„odcisk palca” próbki). Interpretacja sygnałów uzyskiwanych z matryc sensorowych,
umożliwiająca identyfikację próbki i określenie zawartości poszczególnych jej
składników, wymaga zastosowania odpowiednich metod chemometrycznych. Dlatego
istotnym elementem elektronicznego języka jest, obok matrycy sensorowej, tzw. blok
rozpoznawania obrazu. W bloku tym podstawą rozpoznania i klasyfikacji danej próbki
jest porównanie jej obrazu chemicznego z obrazami chemicznymi wzorców,
znajdujących się w bazie danych obejmującej zbiór obrazów wszystkich próbek, które
ma rozróżniać to urządzenie.

W prezentacji przedstawiona zostanie problematyka elektronicznego języka i jego
praktycznego zastosowania. Omówione zostaną stosowane rozwiązania konstrukcyjne,
proces klasyfikacji próbek, potencjalne obszary aplikacji oraz jego komercjalizację. Na
końcu zaprezentowane będą wyniki badań, prowadzonych na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej, poświeconych opracowaniu elektronicznego języka,
wykorzystującego czujniki potencjometryczne – elektrody jonoselektywne
o zróżnicowanej selektywności.

                                                          
[1] A. Legin, A. Rudnitskaya, Y. Vlasov, Sensor Update vol. 10 (G.K. Fedder, J.G. Korvink eds.),

WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2002, 143-187.
[2] P. Ciosek, W. Wróblewski, Analyst 2007, 132, 963-978.
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KWASY FENYLOBORONOWE W CHEMII ORGANICZNEJ, MEDYCYNIE,
CHEMII SUPRAMOLEKULARNEJ

Michał K. Cyrański, Paulina Klimentowska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii,ul. Pasteura 1,

02-093 Warszawa, chamis@chem.uw.edu.pl

W ciągu ostatnich dziesięcioleci kwasy fenyloboronowe stały się przedmiotem
intensywnych badań [1]. Układy te znajdują szereg zastosowań jako reagenty lub
katalizatory w nowoczesnej chemii organicznej, sensory molekularne, antybiotyki,
układy używane w terapii przeciwnowotworowj BNCT w medycynie, czy wreszcie jako
syntony w inżynierii krystalicznej. Co istotne, są to związki chemiczne charakteryzujące
się zarówno stosunkowo dużą trwałością jak i niską toksycznością [1].

Reakcje chemiczne układów boronoorganicznych mogą zachodzić z zachowaniem
bądź rozerwaniem wiązania węgiel-bor. W pierwszym przypadku reagują one z
alkoholami i tworzą się estry, co wykorzystuje się min. w określenianiu stężenia
cukrów, dla selektywnego ich transportu w środowisku lipofilowym czy w
projektowaniu sztucznych receptorów. Większość kwasów fenyloboronowych ulega
dehydrogenacji tworząc trymeryczne bezwodne boroksyny. Rozerwanie wiązania C-B
następuje m.in. w reakcji Suzuki [2] czy Petasis [3], co prowadzi w pierwszym
przypadku do niesymetrycznych związków biarylowych, ważnych układów w syntezie
produktów naturalnych czy leków oraz w drugim przypadku do pochodnych α-
aminokwasów. 

Użycie kwasów boronowych w medycynie jako inhibitorów enzymów
wykorzystuje głównie ich łatwą konwersję pomiędzy forma trygonalną oraz
tetragonalną, są one z tego powodu idealnym analogiem stanu przejściowego w
procesach hydrolitycznych. W terapii BNCT (Boron Neutron Capture Therapy)
przemiana jądrowa 10B pod wpływem napromieniowania wiązką neutronów
termicznych powoduje powstanie 7Li oraz emisję cząstek α. Cząstki te mają znaczną
energię i mały zasięg, co sprawia, że związki boru są idealnymi kandydatami do
miejscowej terapii antynowotworowej (np. guzy mózgu, czerniak). 

Obecnie znanych jest jedynie około 80 struktur kwasów fenyloboronowych [4].
Większość z nich tworzy dwu lub trójwymiarowe sieci wiązań wodorowych, gdzie
podstawową jednostką strukturalną jest dimer [5]. Różnorodność obserwowanych
struktur jest konsekwencją oddziaływań międzycząsteczkowych uwzględniających
grupę B(OH)2, podstawniki w pierścieniu aromatycznym, niską barierę rotacji grupy
B(OH)2 względem pierścienia oraz obecność dodatkowych układów w sieci
krystalicznej (cząsteczki rozpuszczalnika, cząsteczki kompleksujące [6]).

                                                          
[1] Boronic Acids: Preparation, Applications in Organic Synthesis and Medicine, ed. D. G. Hall, Wiley-

VCH, Weinheim, 2005.
[2] N. Miyaura, A. Suzuki, Chem. Rev. 1995, 95, 2457.
[3] N. A. Petasis, I. Akritopolou, Tetrahedron Lett. 1993, 34, 583.
[4] F. H. Allen, J. E. Davies, J. J. Galloy, O. Johnson, O. Kennard, M. E. McRae, G. F. Mitchell, J. M.

Smith, D. G. Watson, J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1991, 31, 187.
[5] M. K. Cyrański, A. Jezierska, P. Klimentowska, J. J. Panek, A. Sporzyński, J. Phys. Org. Chem. 2008,

21, 472.
[6] P. Rogowska, M. K. Cyrański, A. Sporzyński, A. Ciesielski, Tetrahedron Lett. 2006, 47, 1389.
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UŻYTECZNE WŁAŚCIWOŚCI ESTRÓW KWASÓW FENYLOBORONOWYCH

Agnieszka Adamczyk-Woźniak, Anna Żubrowska, Andrzej Sporzyński

Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, agnieszka@ch.pw.edu.pl

Powstawanie estrów (3) w reakcji kwasów fenyloboronowych (1) ze związkami
dihydroksylowymi (2) (Rys. 1) jest podstawą licznych zastosowań kwasów
fenyloboronowych, w tym, najbardziej znanego, wykrywania i oznaczania cukrów [1,2].
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Rys. 1. Estryfikacja kwasów fenyloboronowych.
Powyższa reakcja znajduje również zastosowanie w celu zabezpieczania grupy

boronowej. W porównaniu z kwasami fenyloboronowymi, ich estry charakteryzują się
wyższą odpornością na działanie wysokiej temperatury oraz zwiększoną
rozpuszczalnością w rozpuszczalnikach organicznych, co znacznie poszerza możliwości
ich zastosowania [3]. Estry, podobnie jak kwasy boronowe, wykazują kwasowość
Lewisa i są zdolne do kompleksowania cząstek bogatych w elektrony (Rys. 2).
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Rys. 2. Kompleksowanie anionów fluorkowych przez estry kwasów fenyloboronowych.
Dzięki temu, możliwe stało się zastosowanie estrów kwasów fenyloboronowych

jako selektywnych receptorów anionów fluorkowych [4]. Ostatnio stwierdzono również
możliwość zastosowania estrów kwasów boronowych jako dodatków do elektrolitów
polimerowych, zwiększających ich przewodność kationową [5]. Przedmiotem
prowadzonych prac badawczych jest synteza nowych kwasów boronowych i ich estrów,
badania strukturalne otrzymanych związków oraz sprawdzenie możliwości ich
zastosowania jako receptorów cukrów [2] i dodatków do elektrolitów polimerowych 

                                                          
[1] T. D. James, M. D. Philips, S. Shinkai, Boronic acids in saccharide recognition, RCS Publishing,

Cambridge, 2006.
[2] A. Adamczyk-Woźniak, Z. Brzózka, M. K. Cyrański, A. Filipowicz-Szymańska, P. Klimentowska, A.

Żubrowska, K. Żukowski, A. Sporzyński, Appl. Organometal. Chem. 2008, 22, 427-432.
[3] a) Y. Kitamura, A. Sakurai, T. Udzu, T. Maegawa, Y. Monguchi, H. Sajiki, Tetrahedron 2007, 63,

10596-10602, b) H. Chaumeil, S. Signorella, C. L. Drian, Tetrahedron 2000, 56 9655-9662.
[4] Ch. Bresner, J. K. Day, N. D. Coombs, I. A. Fallis, S. Aldridge, S. J. Coles, M. B. Hursthouse, Dalton

Trans. 2006, 3660-3667.
[5] a) H. S. Lee, Z. F. Ma, X. Q. Yang, X. Sun, J. McBreen, J. Electrochem. Soc. 2004, 151, A1429-

A1435 ; b) Z. Żukowska, M. Szczechura, M. Marcinek, A. Żubrowska, A. Adamczyk-Woźniak, A.
Sporzyński, W. Wieczorek, ECS Trans.- Honolulu, HI, 2009 (wysłane do druku).
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WPŁYW SKŁADU ELEKTROLITU PODSTAWOWEGO NA EFEKTYWNOŚĆ
ROZDZIELANIA ADDUKTÓW GALU(III) Z TRANSFERYNĄ

Krzysztof Abramski, Katarzyna Pawlak, Maciej Jarosz

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

Techniki sprzężone, a szczególnie elektroforeza kapilarna (CE) połączona ze
spektrometrem mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS), są
efektywnym narzędziem w badaniach oddziaływań form metali z częsteczkami
o istotnym znaczeniu dla procesów życiowych. Zastosowanie techniki CE ICP MS do
takich badań jest częścią pracy doktorskiej, której fragmenty przedstawiano
w ubiegłych latach.

Kompleks galu(III), KP46, jest potencjalnym środkiem przeciwnowotworowym,
który podobnie jak kompleks rutenu(III) [1,2,3] jest na etapie badań klinicznych.
Przedmiotem badań była jego reaktywność w stosunku do białka transportującego –
apotransferyny.

Kompleks galu(III) jest środkiem podawanym doustnie, dzięki właściwościom
fizykochemicznym odmiennym od kompleksu rutenu(III) dozowanym dożylnie.
Głównym problemem analitycznym w zaplanowanej pracy było otrzymanie właściwego
odzysku galu i wąskich, nadających się do interpretacji sygnałów na
elektroferogramach. Niezbędna okazało się zmiana warunków rozdzielania
stosowanych przy rozdzielaniu kompleksów Ru(III) – podstawowego składnika
elektrolitu – z buforu fosforanowego na HEPES. Dokonana modyfikacja powoduje
zanik sygnału wolnej formy KP46, ale pozwala na efektywne rozdzielenie trzech form
adduktu z apotransferyną.

                                                          
[1] K. Połeć-Pawlak, J.K. Abramski, O. Semenova, C.G. Hartinger, A.R. Timerbaev, B.K. Keppler, M.

Jarosz, Electrophoresis 2006, 27, 1128.
[2] A.R. Timerbaev, L.S. Foteeva, A.V. Rudnev, J.K. Abramski, K. Połeć-Pawlak, C.G. Hartinger, M.

Jarosz, B.K. Keppler, Electrophoresis 2007, 28, 2235.
[3] K. Połeć-Pawlak, J.K. Abramski, J. Ferenc, L. S. Foteeva, A. R. Timerbaev, B. K. Keppler, M. Jarosz,

J. Chromatogr. A 2008, 1192, 323.
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WPŁYW RODZAJU ROZPUSZCZALNIKA NA SELEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
REAKCJI NITROWANIA NA KATALIZATORZE 15%MOO3/SIO2 

Joanna Adamiak, Wincenty Skupiński

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów
Wysokoenergetycznych, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, joanna.adamiak@op.pl

Reakcja nitrowania jest jednym z najczęściej przeprowadzanych procesów w
przemyśle chemicznym. Nitrozwiązki są wykorzystywane jako półprodukty w syntezie
leków, barwników, materiałów wybuchowych oraz tworzyw sztucznych. Nitroaromaty
otrzymuje się na drodze reakcji nitrowania związków aromatycznych za pomocą, tzw.
mieszaniny nitrującej, którą stanowi czynnik nitrujący i katalizator. Dążenie do
poprawy warunków ekologicznych, obniżenia kosztów i energii zużywanej w procesach
zmusza do badania coraz to nowych układów katalitycznych, którymi są stałe
katalizatory kwasowe, takie jak tlenki metali przejściowych (Mo, W) naniesione na
krzemionkę. 

Proces nitrowania z zastosowaniem stałego katalizatora w układzie stacjonarnym
wymusza wprowadzenie do układu rozpuszczalnika, który będzie pełnił funkcję
czynnika rozpraszającego fazę stałą katalizatora. Ponadto rozpuszczalnik pełni rolę
medium, które ułatwia dyfuzję substratów do wnętrza porów katalizatora, gdzie
zachodzi nitrowanie. Istotną cechą w tym przypadku jest odpowiednia gęstość
rozpuszczalnika. W medium powinien rozpuszczać się substrat jak i produkty reakcji,
tak by nie osadzały się one na stałym katalizatorze i nie blokowały dostępu do centrów
katalitycznych. Z tych powodów ważnym czynnikiem wpływającym na wydajność
syntezy jest odpowiedni dobór rozpuszczalnika.

Do badań wybrano jako wzorcowy katalizator tlenek molibdenu (VI) naniesiony
na krzemionkę w ilości 15% wag. (15%MoO3/SiO2) [1], nitrowanym związkiem był
toluen. Przeprowadzono reakcje w nitrometanie, nitroetanie, chloroformie, chlorku
metylenu, chlorku etylenu, 1,1,2,2- tetrachloroetanie, czterochlorku węgla. Zauważono
dwa różne wpływy rozpuszczalników na selektywność reakcji. W rozpuszczalnikach
nitrowanych otrzymywany stosunek izomerów para/orto wynosił średnio 0,6, natomiast
w rozpuszczalnikach chlorowanych mieścił się w przedziale 1,0 – 1,2. 

                                                          
[1] W.Skupiński, M. Malesa, Applied Catalysis: A General, 2002, 236, 223-234.
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APPLICATIONS OF RAMAN SPECTROSCOPY TO IN SITU ANALYSYS OF DYES
(INDIGO)

Anna Barana, Marta Winiarczykb, Małgorzata Barańskaa

aFaculty of Chemistry, Jagiellonian University, Ingardena 3, 30-060 Cracow, Poland,
e-mail: barana@chemia.uj.edu.pl

bThe Paper and Leather Conservation Studio and Bookbinding Workshop
J. Piłsudskiego 14 31-110 Kraków

The Raman spectroscopy analysis of pigments and dyes has become very
important and increasingly popular analytical method. The main advantages of Raman
techniques are small amount of sample need to be measured and the possibilities of in
situ analysis so they are very useful in the area of art conservation [1,2] and plant
research [3]. The excitation in the NIR range using a Nd:YAG laser emitting at 1064
nm provides the best option for the analysis of art pieces and biomaterials because the
spectra are fluorescence free and do not cause the destruction of samples [3]. 

This work is focused on the commonly known and widely applied indigo dye. It is
used in the textile industry with the traditional way of obtaining of this dye from
the plants of genus Indigofera, which are native to the tropics. In our climate indigo can
be obtained from the leaves of Isatis tinctoria (woad) and Polygonum tinctorium
(China, India) [4]. 

In our researches modern cotton threads (jeans) and silk Tibetan tapestry (from
early 20-th century), both dyed with indigo, were measured (Fig. 1). Additionally,
the Raman spectroscopy mapping was performed for fresh and dried Polygonum
tinctorium leaves in order to detect and follow the process of indigo forming in
biological samples.
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Fig 1. FT-Raman spectra of Tibetan silk thread, silk and indigo.

                                                          
References:
[1] I.M. Bell, R.J.H. Clark, P.J. Gibbs, Spectrochim. Acta Part A 1997, 53, 2159-2179.
[2] P. Vandenabeele, H.G.M. Edwards, L. Moens, Chem. Rev 2007, 107, 675-686.
[3] G.N. Andreev, B. Schrader, H. Shulz, R. Fuchs, S. Popov, N. Handijeva, Fresenius J Anal Chem

2001, 371, 1009-1017
[4] H. Schweppe Handbuch der Naturfarbstoffe, 1993, Nikol Verlagsgesellschaft, Hamburg.
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SITODRUKOWANE ELEKTRODY GRAFITOWE DO OZNACZANIA CHLORKÓW
W UKŁADZIE PRZEPŁYWOWYM

Przemysław Bieganowski, Elżbieta Zwierkowska, Selim Achmatowicz,
Magdalena Maj-Żurawska

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

W ciągu ostatnich lat podjęto wiele badań mających na celu konstrukcję
miniaturowych czujników potencjometrycznych charakteryzujących się odpowiednimi
właściwościami jak: stabilność mierzonego potencjału, limit detekcji, zakres liniowości
i nachylenie krzywej kalibracji. 

Celem pracy jest uzyskanie miniaturowych elektrod planarnych do oznaczania
jonów chlorkowych w surowicy krwi w układzie przepływowym. Stosowana membrana
jonoselektywna zawiera wymieniacz jonowy chlorek metylo-tri-n-dodecyloamoniowy
(MTDACl), zaś plastyfikatorem jest 2-etyloheksylosebacynian (DOS). Matrycą
polimeryczną w membranie jest poliuretan (tecoflex). Do membrany dodawany jest
tetra[3,5-bis(fluorometylo)fenylo]boran potasu celem poprawy przewodnictwa.
Elektrycznym kontaktem jest sitodrukowane srebro, pokrywane sitodrukowanym
grafitem. Aktywna powierzchnia grafitu jest wytrawiana stężonym NaOH celem
usunięcia dodatków organicznych [1], a następnie elektrochemicznie oczyszczana w
warunkach opisanych w [2]. Na oczyszczony grafit nakraplana jest warstwa zawierająca
polimer przewodzący poli-3-oktylotiofen (POT) o składzie: 33% POT, 33% PVC, 34%
MTDACl) lub poli-n-toluenopirol (PTPy) o składzie: 22% tecoflex, 36% DOS, 16%
MTDACl, 26% PTPy. Następnie nakraplana jest warstwa membrany jonoselektywnej.
Po odparowaniu rozpuszczalnika elektrody są wygrzewane w 900C przez 10 minut
celem poprawy polimeryzacji [3]. 

Uzyskane elektrody wykazują nernstowskie nachylenie przez ponad 6 miesięcy,
zaś przy zastosowaniu buforu fosforanowego o pH równym 2,2 dokładność oznaczania
chlorków w układzie przepływowym w próbkach klinicznych uległa znacznej poprawie
w porównaniu z poprzednimi wynikami [4].

                                                          
[1] Hang Wei, Jian-Jun Sun, Yu Xie, Cong-Gui Lin, Yan-Min Wang, Wen-Hui Yin, Guo-Nan Chen,

Anal. Chim. Acta, 2007, 588, 297-303.
[2] R. Paciorek, P.D. van der Wal, N.F. de Rooij, M. Maj-Żurawska, Electroanalysis 2003, 15 1314-

1318.
[3] R. Koncki, S. Głąb, J. Dziwulska, I. Palchetti, M. Mascini Anal. Chim. Acta, 1999, 385, 451-459.
[4] Przemysław Bieganowski, Elżbieta Zwierkowska, Magdalena Maj-Żurawska “Sitodrukowane

elektrody czułe na jony chlorkowe w układzie przepływowym” w “Analiza przepływowa, metody i
zastosowania” Red. P. Kościelniak, M. Trojanowicz, 2008, 2,136-147.
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ZASTOSOWANIE EUTEKTYKÓW DO KONWERSJI ENERGII SŁONECZNEJ 

Krzysztof Bieńkowski, Katarzyna Kołodziejak, Sebastian Turczyński,
Dorota A. Pawlak

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, krzysztof.bienkowski@itme.edu.pl

Na plakacie zostaną przedstawione obecne trendy w konwersji energii słonecznej.
Obecnie społeczeństwo zaczęło wymagać od naukowców wytwarzania nowych
materiałów i coraz wydajniejszych urządzeń. Technologie bazujące na krzemie
i nieorganicznych półprzewodnikach (thin-film technologies) są skomplikowane
technologicznie a co za tym idzie końcowy efekt jest kosztowny. Technologie
stosowane współcześnie zostały stworzone w połowie lat ’70 zeszłego wieku. Były cały
czas rozwijane ale obecnie naukowcy dochodzą do granic teoretycznej wydajności
ogniw. Rynek niecierpliwie czeka na nowe tańsze materiały które powinny rozwiązać
problem wielu kosztownych etapów wytwarzania ogniw słonecznych i umożliwić
korzystanie z „najtańszej” energii wszystkim społeczeństwom, również tym
najuboższym dla których obecne rozwiązania są zbyt drogie. Obecne prace zespołu
zmierzają do wytworzenia nowoczesnych materiałów, bazujących na kierunkowej
krystalizacji eutektyków, [1-3] które można zastosować do konwersji energii
słonecznej. W laboratorium obecnie bada się materiały oparte na tlenku cynku (ZnO)
oraz na tlenku tytanu (TiO2).

Dzięki zastosowaniu tygla, który umożliwia wytworzenie struktury o geometrii
gotowego ogniwa zostanie skrócony czas wytwarzania materiału potrzebnego na
ogniwo. Kolejnym etapem jest wytrawienie materiału matrycy i wypełnienie
pozostałego materiału półprzewodzącego (TiO2) elektrolitem. Idea ogniwa opiera się na
obecnych technologiach opracowanych m. in. w laboratorium prof. Graetzla [4]
i badanych na całym świecie. Naszym wkładem do obecnych prac jest możliwość
wytwarzania materiału w nieskomplikowanym procesie technologicznym.

                                                          
[1] D. A. Pawlak, K. Kolodziejak, S. Turczynski, J. Kisielewski, K. Rozniatowski, R. Diduszko, M.

Kaczkan, M. Malinowski, Chem. Mat. 2005, 18, 2450.
[2] R. I. Merino, J. I. Pena, A. Larrea, G. F. de la Fuente, V. M. Orera, Recent Res. Dev. Mater. Sci. 2003,

4, 1.
[3] D.A. Pawlak, Manufacturing of self-organized structures in Handbook of Artificial Materials Vol II:

Applications, pp.3455-3463, Taylor and Francis – in press.
[4] M. Graetzel, Inorganic Chemistry 2005 44(20), 6841.
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WPŁYW RODZAJU I STĘŻENIA SURFAKTANTA NA ODPOWIEDŹ ELEKTROD
POTENCJOMETRYCZNYCH Z MEMBRANĄ POLIMEROWĄ

Marta Kucharek, Anna Bitner, Dorota Jurczak, Kamil Wojciechowski,
Wojciech Wróblewski

Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa,

marta.kucharek@ch.pw.edu.pl

Elektrody jonoselektywne są urządzeniami, które umożliwiają w sposób
selektywny oraz szybki oznaczenie aktywności jonów w roztworze, jak również
wykonanie oznaczenia na miejscu bez konieczności pobierania i przygotowywania
próbki. Sygnał analityczny w pomiarach potencjometrycznych generowany jest na
granicy dwóch faz: membrana jonoselektywna i roztwór próbki.

Podstawowym modelem opisującym potencjał elektrody jonoselektywnej jest
model Nernsta. Model ten uwzględnia jedynie wpływ temperatury i aktywność jonów
głównych na potencjał elektrody jonoselektywnej [1]. Wpływ jonów przeszkadzających
uwzględnia natomiast model Nikolskiego-Eisenmana (NE). Model ten, zgodnie
z zaleceniem IUPAC jest powszechnie stosowany do opisu odpowiedzi elektrod
jonoselektywnych [2]. Według doniesień literaturowych istotną rolę w mechanizmie
selektywności elektrod jonoselektywnych z membraną polimerową mogą również
odgrywać procesy adsorpcji w obszarze granicy faz membrana – roztwór [3]. 

Cząsteczkami, które ulegają procesom adsorpcji są surfaktanty. Są to związki
o właściwościach amfifilowych, w strukturze których wyróżnić można część
hydrofilową oraz lipofilową. Należy oczekiwać, że cząsteczki surfaktanta będą
gromadziły się na granicy faz membrana / roztwór przyjmując określoną orientację [4].
Aktywność powierzchniową surfaktantów wyznaczono poprzez pomiar zmian napięcia
międzyfazowego. Zbadano również wpływ rodzaju i stężenia surfaktanta w roztworze
próbki, na odpowiedź elektrod potencjometrycznych z membraną z plastyfikowanego
poli(chlorku winylu). 

                                                          
[1] K. Cammann, Zastosowanie elektrod jonoselektywnych, WNT, Warszawa, 1977.
[2] F. Conti, G. Eisenman, Biophysical Journal, 1965, 5, 511-530.
[3] E. Pungor, Analytical Sciencse 1998, 14, 249-256.
[4] E. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WNT, Warszawa, 1998.
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NIEKONWENCJONALNE SPOSOBY OTRZYMYWANIA POCHODNYCH
METANOLU I POLIOLI O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU JAKO

KOMPONENTY PALIW PŁYNNYCH

J. Kijeńskia,b, A. R. Migdała, M. Nemtusiaka, M. Błaszczakb, A. Korpolińskia,
M. Rogieńskia, O. Osawarua, E. Śmigieraa, A. Szczygielskaa

aInstytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, ul. Rydygiera 8
bWydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, Płock, ul. Łukasiewicza 17, 

Ogólnoświatowe trendy w dążeniu do zwiększenia udziału biokomponentów
w produkcji paliw przekładają się na wzrost zainteresowania przetwórstwem surowców
odnawialnych. W obszarze zainteresowań znalazły się m.in. syntezy eterowych
pochodnych biomasy.[1] Związki te badano jako dodatki do olejów napędowych
poprawiające indeks tlenowy, lub nawet w przypadku eteru dimetylowego jako
samoistne paliwo. Mieszanki olejów napędowych zawierające dodatki związków
eterowych charakteryzują się lepszymi właściwościami użytkowymi (niższa
temperatura zablokowania zimnego filtra) i ograniczoną emisją związków szkodliwych
(WWA).[2] Pomimo, że ciepło spalania eteru jest do 1.5-razy mniejsze od wartości
paliwa dieslowskiego uzyskiwanego z ropy naftowej, to uzyskana poprawa innych
parametrów, m.in. liczby cetanowej, która zawiera się w granicach 55-60 (dla oleju
napędowego 45-55), przemawia za wykorzystaniem tej grupy związków jako
komponentów paliw.[3]

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań nad eteryfikacją metanolem
surowca taniego i dostępnego, jakim są poliole. Związki te otrzymuje się z surowców
odnawialnych. Poniższy schemat przedstawia ogólne równanie reakcji eteryfikacji
polioli, przy czym pożądanymi produktami są poliole całkowicie podstawione, tzn.
(z – n) = 0.
CxHy(OH)z + n CH3OH → CxHy(OCH3)n(OH)(z-n) + n H2O gdzie n <1,z>
Metylowe pochodne polioli nie były dotychczas przedmiotem szerszych badań. Nie ma
również zbyt wielu danych literaturowych opisujących ich właściwości. Celem pracy
było określenie optymalnych warunków syntezy metylowych eterów polioli oraz
otrzymanie całkowicie podstawionych polioli w większej ilości w celu ich lepszego
scharakteryzowania. W badaniach zastosowano niekonwencjonalną metodę
wspomagania reakcji - promieniowanie mikrofalowe. W doświadczeniach emitowano
mikrofale o gęstości mocy 0,4-0,8W/g(surowca). Reakcje prowadzono w układzie
stacjonarnym ciśnieniowym w temperaturze z przedziału 140–160°C. W reakcji
stosowano homo- i heterofazowe katalizatory kwasowe. Wyjściowy stosunek molowy
metanolu do grup hydroksylowych poliolu zawierał się w przedziale <1,5>. Produkty
reakcji analizowano chromatograficznie GC-MS. W reakcji oprócz produktów
eteryfikacji poliolu metanolem tworzył się również eter dimetylowy (produkt
dwucząsteczkowej kondensacji metanolu). Dla optymalnych warunków reakcji
uzyskano konwersję poliolu do pochodnych eterowych 100%. i selektywność do
produktów całkowicie podstawionych 29.93%. Pozostałość stanowią poliole
o pośrednim stopniu podstawienia.
                                                          
[1] J. Kijeński, Z. Krawczyk, Przemysł Chemiczny 2007, 86/4, 273-277.
[2] W. Górski, A. Kulczycki, Przemysł Chemiczny 2009, 88/3, 222-227.
[3] W. Kotowski, Paliwa oleje i smary w eksploatacji, 2002, R11 nr 93, 35-40.
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SYNTEZA POLIHYDROKSYLOWYCH POCHODNYCH BICYKLO[4.3.0]NONANU
Z ALLILOCYNOWYCH POCHODNYCH MANNOZY

Anna Błońska, Sławomir Jarosz

Instytut Chemii Organicznej PAN,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, a.blonska@gmail.com

Polihydroksylowe pochodne perhydroindanu wykazują
interesujące właściwości biologiczne,[1] jednakże zaproponowane
dotychczas drogi syntezy prowadzą do form racemicznych 1. W
celu syntezy enancjomerycznie czystych związków tego typu
zastosowano metodę wykorzystującą cukry proste jako związki
wyjściowe[2] (Schemat 1.).
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Przekształcenie D-mannozy w pochodną allilocynową 3 pozwala w sposób
stereoselektywny otrzymać w kolejnych etapach pochodną bicyklononenu 5. Dalsze
przekształcenia prowadzą do optycznie czystych izometów typu 6 i 7 o określonej
konfiguracji absolutnej na wszystkich centrach stereogenicznych.[3]
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[1] G. Mehta, S. S. Ramesh, Tetrahedron Lett, 2001, 42, 1987.
[2] S. Jarosz, A.Gaweł, Eur. J. Org. Chem. 2005, 3415.
[3] S. Jarosz, A. Błońska, P. Cmoch, Tetrahedron: Asymm., 2008, 19, 1127.
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BADANIA NAD SYNTEZĄ DWUTLENKU U-TH KOMPLEKSOWĄ METODĄ ZOL-
ŻEL(CSGP)

A.Deptuła, M.Brykała, W.Łada, D.Wawszczak, T.Olczak

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul.Dorodna 16, 03-195 Warszawa,
m.brykała@ichtj.waw.pl

Konieczność budowy elektrowni atomowej w Polsce wymaga powrotu do badań
nad paliwami dla reaktorów. W latach 1956-1970 w IBJ (obecnie ICHTJ) prowadzone
były intensywne badania nad otrzymywaniem dwutlenku uranu w cyklu:

 Otrzymywanie jądrowo czystego roztworu azotanu uranylu z rodzimej rudy
uranowej 
 Konwersja tego roztworu do poliuranianu amonu (ADU=”yellow cake”)
 Otrzymywanie z niego spiekalnego dwutlenku uranu
 Formowanie kształtek o wymiarach φ =1-2 cm h= 1-2cm i ich spiekanie do
gęstości ponad 10g/cm3

Od 1970r rozpoczęto badania nad otrzymywaniem sferycznych ziaren UO2
metodą zol-żel. W ich wyniku opracowano oryginalny wariant (5 przyznanych
patentów) procesu zol-żelu (tzw. Proces IChTJ) otrzymywania ziaren o średnicy <100
µm w skali do 100g/h. Jednocześnie wykorzystując elementy tego procesu
przeprowadzono wstępne prace nad otrzymywaniem ziaren o średnicach 0.2-1mm
w kolumnach stożkowych typu ORNL. Wykonano także wstępne prace nad
otrzymywaniem dwutlenku toru. Prace zostały zawieszone decyzja władz nadrzędnych
w 1975r. Jednakże w pracowni prowadzono badania nad otrzymywanie innych
materiałów ceramicznych metodą zol-żel. W ich wyniku opracowano nowoczesny,
oryginalny (8 przyznanych patentów, wiele nagrodzonych na międzynarodowych
wystawach innowacji) kompleksowy wariant procesu zol-żel zwany CSGP (Complex
Sol-Gel Process).

W chwili obecnej paliwami dla reaktorów jest uran o rożnym stopniu
wzbogacenia w izotop U 235, niekiedy w mieszaninach z plutonem w formie tlenków
(MOX). Najbardziej perspektywicznymi reaktorami są reaktory powielające
i wysokotemperaturowe - HTGR w których zastosowane będą tlenki U-Th, a w
przyszłości wzbogacane aktynowcami (program europejski ACSEPT). Jedyną metodą
otrzymywania sferycznych ziaren dla HTGR oraz niekiedy dla innych reaktorów
(wibracyjnego zagęszczania materiałów rozczepialnych w prętach paliwowych „Sphere-
Pac” lub ich prasowania „microsphere pelletisationation”) jest metoda zol-żel. Jej
dodatkową zaletą jest możliwość otrzymywania paliw reaktorowych w postaci
węglików i azotków. Wstępne próby prowadzone w ramach europejskiego programu
ACSEPT FP-7 „Synthesis of U-Th oxides by sol-gel processes” wykazały możliwość
otrzymywania zoli uranylowych i torowych do syntezy proszków sferycznych procesem
IChTJ. Metoda CSGP umożliwia uniknięcie bardzo skomplikowanego etapu redukcji
U(VI) do U(IV) w roztworze oraz zapewnia doskonałe właściwości spiekalne
materiałów. Dodatkowo metoda umożliwia domieszkowanie materiałów innymi
tlenkami np. ZrO2.
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AMAZING RESULTE IN ADSORPTION OF PHENOL ON
BTMA AND PTMA-BENTONTE

Monika Bujacka, Marek Majdan

Faculty of Chemistry, Maria-Curie Skłodowska University
 pl.MC Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin, Mbujacka@gmail.com

The adsorption of phenol on BTMA (benzylotrimethyloammonium) and on
PTMA (phenylotrimethyloammonium) – bentonite is study. For BTMA-bentonite
the sorption isotherm has convex shape, which is characteristic for physical sorption,
and indicates monolayer coverage[1]. For PTMA-bentonite, isotherm is straight line,
this fact supporting the idea that sorption of this modified clay, occurs primarily by
partition between the aqueous solution and the organic medium[2].

We have also studied the pH influence on the adsorption of phenol on this two
modified clays. For the evaluation of this process we use tree parametric equation
including: dissociation constant pKa, distribution constants of phenol Kdphen
and phenolate anion Kdphen-, beetwen the aqueous phase and betonite phase. For
the BTMA and PTMA the decrease of phenol distribution constants is noticed for the
basic pH range. In connection with this one can conclude, that the distribution constant
of the phenolate anion is lower in comparison with phenol. 

The FTIR spectrum of BTMA and PTMA bentonite loaded with phenol is also
presented. The spectrum of BTMA loaded with phenol shows the π-π interaction
between benzene ring of phenol and the BTMA+ cation. In the case o PTMA+ cation,
the presence of positive charge of ammonium headgroup in the vicinity of the benzene
ring results in the perturbation of the π electrons delocalization and in consequence
inhibits formation of π-π bond between the phenol molecule and the PTMA+ cation.
In sample of BTMA-bentonite and BTMA-bentonite-phenol we can found the band
located at 1377 cm-1, indicating the strong interaction between ammonium nitrogen
(positive charge) and negative adsorption sites on the clay surface. The interaction of
BTMA+ with siloxane oxygen is stronger than in the case of PTMA+. This fact is
probably the result of the one more CH2 group, in structure of BTMA+ which allows for
the orientation of benzene ring plane at different angles contrary to the situation with
PTMA+, where lack of this group gives rigidity of the structure. Also the hydrogen bond
between phenol and water molecule is stronger in case on adsorption on phenol onto
BTMA-bentonite.

                                                          
[1] Y.-H.Shen, Water Res., 2002, 36, 107.
[2] S.H.Lin, M.J.Cheng, Waste Managament, 2002, 22, 595.
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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 Hornera-Wadswortha-Emmonsa, 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.

DAGA
P

O O

OMe
OMe

O
O

O

O
DAGA

O
O

OO
O

O CMe2

Me2C

OH

DAGA

O O

OBnO BnO

BnO

O
O

O
O

O
O

1

12

O
O

O

O
O

O
OH

OH

OH

O
OH

O O

OBnO BnO

BnO

O
O

O
O

OH
OH

1

12

+

selektywne odbezpieczenie
      pozycji C-11/C-12 

                                                          
[1] S. Jarosz, M. Mach, J. Chem. Soc., Perkin Trans. I, 1998, 3943.
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BADANIE I OPTYMALIZACJA PROCESU ODLEWANIA HOMOGENNYCHAPLIW
RAKIETOWYCH

Katarzyna Cieślak, Wojciech Pawłowski, Andrzej Książczak

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Materiałów
Wysokoenergetycznych, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, koscieszka@gmail.com

Stałe paliwa rakietowe to materiały napędowe, stosowane w technice rakietowej.
[1] Pod wpływem pobudzenia odpowiednim impulsem cieplnym, spalają się tworząc
produkty gazowe, których celem jest przekazanie energii mechanicznej nadającej
rakiecie ruch.. Ich charakterystyczna cechą jest powierzchniowy charakter spalania.
Paliwom rakietowym stawiany jest szereg wymagań, takich jak odpowiednie własności
mechaniczne i energetyczne oraz odpowiednia szybkość spalania.

Przy zastosowaniu stałych paliw rakietowych niezmiernie ważną rzeczą jest to,
aby ładunek był jednolity i spalał się w sposób regularny. W przypadku jakichkolwiek
pęknięć ładunku, płomień przenika do ich wnętrza, w trakcie spalania paliwa,
w rezultacie powodując gwałtowne zwiększenie powierzchni spalania. W wyniku
czego, gwałtownie wzrasta ciśnienie w silniku, co może prowadzić do rozerwania
silnika rakietowego. Stwierdzono, że taką wadę w postaci wydłużonych pęcherzy
powietrza, często posiadały ładunki otrzymane powszechnie klasyczną metodą
wytłaczania. Jednak, gdy udało się opracować otrzymywanie nitrocelulozy (NC) w
postaci granulatu, stało się możliwe zastosowanie innej bardziej korzystnej metody, tzn.
odlewania paliw. Jej podstawowa zaletą, jest możliwość otrzymywania ładunków o
dowolnych rozmiarach i kształtach, a także ograniczenie, często niebezpiecznych,
operacji mechanicznych. 

W celu otrzymania homogennych paliw rakietowych granulat NC poddaje się
procesowi żelatynizacji. Początkowe badania miały na celu wybór ciekłej zalewy
o najlepszych właściwościach żelatynizujących granulat NC. Podczas wykonanych
badań jako żelatynizatory zostały sprawdzone takie związki i ich mieszaniny jak:
nitrogliceryna (NG), fosforan trój-n-butylu (TBF), triacetin (TA), ftalan dibutylu (FDB),
dinitrodietyloglikol (DEGDN), trietylenodinitroglikol (TEGDN), diazotan
dietanolonitroaminy (DINA). 

Metoda odlewania paliw polega na zalaniu granulatu NC, który został
umieszczony w odpowiedniej matrycy, przez żelatynizator, przy ciągłym usuwaniu
powietrza z układu. Tak wypełniona forma jest wygrzewana w termostacie. Podczas
termostatowania następuje dyfuzja żelatynizatora do granulatu i jego częściową
deformację, w wyniku czego tworzy się umiarkowanie homogeniczna masa. [2]

Tą metoda wykonano odlewy paliw używając granulatu NC i ciekłej zalewy,
której właściwości żelujące sprawdzono wcześniej. Wykonano szereg odlewów, a także
zbadano właściwości uzyskanych paliw. Ważnymi parametrami przy wyborze paliwa
była jego homogeniczność, twardość oraz elastyczność.

                                                          
[1] Krowicki K. Syczewski M., Stałe paliwa rakietowe, Wydanie WMON, Warszawa 1964
[2] Urbański T., Technologia materiałów wybuchowych, Wydanie WMON, Warszawa 1956
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THE SECOND-ORDER MAGNETIC AND ELECTRIC PROPERTIES
OF RGH+ CATIONS

Janusz Cukras, Andrej Antušek, Filip Holka, Joanna Sadlej

Laboratory of Intermolecular Interactions, Faculty of Chemistry, University of Warsaw,
Pasteura 1, 02-093 Warsaw, januszc@chem.uw.edu.pl

The RgH+ series of noble-gas hydride cations serves as an interesting model to
investigate the influence of relativistic and correlation effect on the molecular
properties. The shielding constants, σ, spin-spin coupling constants, J, polarizabilities,
α, and first hyperpolarizabilities, β, for RgH+ cations have been calculated (σ, J, β for
the first time) using the non-relativistic and relativistic approach. The relativistic effect
has been included using the full four-component Dirac-Hartree-Fock method in case of
the magnetic properties and the Douglas-Kroll method in case of electric properties. The
influence of the relativistic and correlation effects is analyzed. The values of σ and α
parameters increase with the atomic number. The influence of the relativistic and
correlation effect is opposite[1,2].

                                                          
[1] Janusz Cukras, Joanna Sadlej Chemical Physics Letters, 2008, 467,18-22.
[2] Janusz Cukras, Andrej Antušek, Filip Holka, Joanna Sadlej, Chemical Physics Letters, in press.
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OZNACZANIE ŚLADOWYCH ILOŚCI TORU W MATERIAŁACH
BIOLOGICZNYCH ZA POMOCĄ NAA ORAZ ICP MS

Elżbieta Czerska, Bożena Danko, Rajmund Dybczyński

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Laboratorium Jądrowych Technik Analitycznych,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, e.czerska@ichtj.waw.pl

Oznaczanie toru w materiałach biologicznych jest istotne z wielu powodów.
Zawartość toru w roślinach jest zawsze mniejsza niż w glebie, a jego największe
stężenie znajduje się w korzeniach. Nie jest do końca poznana fitotoksykologia toru.
Chemiczna toksyczność aktynowców może być podobna do metali ciężkich, ale
aktywność jonizująca związana z promieniowaniem radioaktywnym może powodować
dodatkowe toksyczne efekty w roślinach.

Opracowano metodę oznaczania toru w próbkach biologicznych, która polega na
połączeniu ilościowego i selektywnego wydzielenia toru za pomocą chromatografii
jonowymiennej oraz gamma-spektrometrycznego pomiaru 233Pa bądź pomiaru
spektrometrycznego 232Th za pomocą ICP MS.

Zaproponowana procedura analityczna 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 8 M HNO3. Zanieczyszczenia wymywano 8
M HNO3, natomiast tor 1 M HCl o temp. 700°C. Wymyte frakcje toru zatężano w
ampułce polietylenowej i naświetlano wraz ze wzorcem w reaktorze jądrowym.
Zawartość toru w badanym materiale oznaczana jest na podstawie promieniowania
233Pa, który powstaje w reaktorze w wyniku wychwytu neutronów termicznych przez
232Th.

( ) PaThnTh 233233232 , ⎯→⎯
−βγ

Zaproponowany schemat pozwala także na instrumentalny pomiar toru techniką
spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie. Jako wzorzec wewnętrzny
zastosowano 209Bi.

Określono potencjalne błędy w procesie oznaczania śladowych ilości toru ze
wstępnym wydzieleniem, a także obniżono wartości ślepej próby toru z 60 ppb do 10
ppb. Obniżenie wartości ślepej próby wynikało m.in. z zastosowania kwasów
o wysokiej czystości oraz eliminacją wpływów zewnętrznych w czasie trwania
wydzielania frakcji torowej poprzez wykorzystanie komory z laminarnym przepływem
powietrza.Próby wykorzystania IC HPLC z detekcją UV/VIS przy wykorzystaniu
kolumny kationowymiennej z grupami sulfonowymi oraz szeregiem eluentów (α-
HIBA, kwas glikolowy, kwas migdałowy, kwas siarkowy) nie przyniosły
spodziewanych wyników. Napotkano na problem niestabilności roztworów
wzorcowych toru o niskich stężeniach oraz zmiany formy chemicznej analitu pod
wpływem temperatury.

Dokładność zaproponowanej metody sprawdzono analizując materiały
odniesienia z atestowaną zawartością badanego pierwiastka na poziomie śladowym.
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SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI POLIMERÓW Z ODCISKIEM MOLEKULARNYM
KWASU 3,4-DIHYDROKSYFENYLOOCTOWEGO, METABOLITU DOPAMINY

Mariusz Dana, Piotr Luliński, Dorota Maciejewska

Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski
Uniwersytet Medycznyul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, mariuszdana@poczta.onet.pl

Rozpoznanie molekularne odgrywa ważną rolę w przyrodzie, determinuje
aktywność biologiczną, decyduje o funkcjonowaniu organizmów żywych. Istotą jego
jest komplementarność potencjałów elektrochemicznych i sterycznych molekuł
biorących udział w procesach biologicznych. W organizmach żywych makromolekuły
tworzone są przez łańcuchy polipeptydowe i polinukleotydowe. W laboratorium
chemicznym wykorzystuje się różnego typu polimery. W matrycy usieciowanego
polimeru powstają syntetyczne miejsca rozpoznania molekularnego podczas
kilkuetapowego procesu nazywanego potocznie „imprintacją”. Początkowo, utworzenie
silnych oddziaływań niekowalencyjnych lub wiązań kowalencyjnych pomiędzy
grupami funkcyjnymi molekuły wzorca i monomeru funkcyjnego prowadzi do
powstania trwałej struktury w układzie prepolimeryzacyjnym. Następnie w obecności
czynnika sieciującego zachodzi właściwa reakcja polimeryzacji. Po usunięciu molekuły
wzorca otrzymujemy polimer posiadający stabilną trójwymiarową wnękę, która jest
odciskiem molekularnym wzorca i umożliwia selektywne oraz wielokrotne izolowanie
molekuł o identycznej lub zbliżonej strukturze.

Polimery z odciskiem molekularnym znalazły zastosowanie w farmacji i w
medycynie m. in. w selektywnej izolacji substancji czynnych, metabolitów, związków
toksycznych, do zagęszczanie analitów z materiału biologicznego (technika ekstrakcji
do fazy stałej - SPE) oraz w syntezie organicznej. 

Kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy (DOPAC), jest jednym z głównych metabolitów
dopaminy i stanowi dobry wskaźnik czynności neuronów dopaminergicznych,
pozwalając monitorować skuteczność leczenia choroby Parkinsona i depresji. Poziom
DOPAC-u oznacza się w moczu, jednak istotnym problemem analitycznym jest jego
niskie stężeniu (poniżej 100 nmol/ml).

Celem pracy było uzyskanie polimeru z odciskiem molekularnym DOPAC-u, służącego
do izolacji tego związku z moczu techniką SPE. Metody obliczeniowe chemii
kwantowej pozwoliły na wstępną preselekcję monomerów funkcyjnych i wybór do
syntezy tych, które tworzą trwały kompleks prepolimeryzacyjny z DOPAC-iem.
Następnie przeprowadzono syntezy polimerów z wybranymi monomerami funkcyjnymi
i zbadano parametry adsorpcji DOPAC-u na otrzymanych złożach. Wyselekcjonowane
złoże o najlepszej jakości wykorzystano do opracowania i zoptymalizowania procedury
SPE.
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WPŁYW GRUBOŚCI ELEKTRODY STOPWEJ TYPU AB5 NA JEJ WŁAŚCIWOŚCI
ELEKROCHEMICZNE

Justyna Dłubaka, Andrzej Czerwińskia,b

aInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa, justyna.dlubak@gmail.com

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

W ostatnich latach cywilizacja zmaga się z problemem magazynowania energii.
Jest to związane z koniecznością umiejętnego, kompleksowego gospodarowania
zasobami energetycznymi. Laboratoria badawcze zwróciły, więc uwagę na nowe typy
ogniw i rozpoczęły prace nad ich konstrukcją. Ogniwa te mogą mieć różne kształty
i wymiary, łatwo można je transportować. Ponadto obsługa tych ogniw jest bardzo
prosta. 

Celem pracy było zbadanie wpływu grubości elektrody stosowanej jako anody
w ogniwach niklowo- wodorkowych wykonanej ze stopu wodorochłonnego typu AB5
na jej parametry elektrochemiczne, w szczególności pojemność właściwą
i współczynnik dyfuzji. Uzyskane wyniki badań próbek stosowanych komercyjnie do
produkcji ogniw wodorkowych mogą przełożyć się na poprawę parametrów ich pracy. 

Zastosowanie stopów typu AB5 w układach elektrochemicznych pozwoliło na
osiągnięcie stabilności, odporności na korozję elektrochemiczną oraz dużej pojemności
wielokrotnego ładowania i rozładowania.

Badania przeprowadzono przy użyciu technik: woltamperometrii cyklicznej,
chronopotencjometrii, skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz
mikroanalizy rentgenowskiej (EDAX). 

Analiza wyników pokazała, iż współczynnik dyfuzji wodoru nie zależy od
grubości elektrody, a co za tym idzie i masy. Dodatkowo stwierdzono, że pojemność
ładowania otrzymana dla poszczególnych mas jest mniejsza od pojemności
teoretycznej, co dla małych mas może być związane z preparatyką elektrody. 

Ponadto, z badań wynika, iż dla próbek o większej masie, ubytek masy stopu po
zakończeniu badań jest dużo mniejszy (ok. 5% dla masy 1g), niż w przypadku małych
(95% dla masy 0,1g).
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SYNTEZA NANODRUTÓW GAN METODĄ SSM NA PODŁOŻU (001) AL2O3 

Paweł Dominik, Joanna Styczek, Witold Adamkiewicz, Dariusz Smoleń,
Sławomir Podsiadło 

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

Rozwój elektroniki, optoelektroniki oraz szeroko rozumianej nanotechnologii
uwarunkowany jest opanowaniem oraz doskonaleniem metod wytwarzania nanostruktur
półprzewodnikowych. Azotki trzeciej grupy układu okresowego (w szególności azotek
galu) ze względu na swoje unikalne właściwości elektryczne, optyczne i termiczne
stanowią interesujący grupę materiałów przeznaczonych do do budowy nanourządzeń,
które znajdą zastosowanie w fotonice, fotowoltaice czy medycynie.

W ostatnich latach na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej
opracowano tanią metodę otrzymywania monokrystalicznych warstw czystego oraz
domieszkowanego jonami manganu azotku galu tzw. metodę SSM (Sublimation
Sandwitch Method). Obecnie wykorzystano tę metodę (po odpowiednich
modyfikacjach) do hodowli nanokryształów GaN.

W prezentowanej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań nad otrzymaniem
nanostruktur GaN metodą SSM. Wzrost nanodrutów następował na monokrystalicznym
podłożu α-Al2O3. Procesy odbywały się w poziomym reaktorze rurowym
umieszczonym w piecu indukcyjnym. Jako reagentów użyto metalicznego galu oraz
gazowego amoniaku. Otrzymane nanodruty GaN charakteryzowano przy pomocy
skaningowej mikroskopii elektronowej, konfokalnej mikroskopii laserowej oraz
spektroskopii ramanowskiej. 

Niniejsza praca jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, projekt „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
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UKŁADY ROZDZIELCZE DO OTRZYMYWANIA GENERATORÓW
RADIONUKLIDÓW

Katarzyna Doner, H.Polkowska-Motrenko, E.Iller, D.Wawszczak, W.Łada,
M.Sypuła, M.Konior, J. Milczarek, J. Żołądek, J. Ralis

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, k.doner@ichtj.waw.pl

Generatory radionuklidów dają możliwość pozyskiwania krótko życiowych
radioizotopów stosowanych w medycynie nuklearnej bez konieczności korzystania
z cyklotronu. Z generatora po ustaleniu równowagi promieniotwórczej otrzymuje się
krótko życiowy radionuklid na drodze rozpadu radionulkidu długożyciowego, który jest
zatrzymany w generatorze. Wydzielenie radionuklidu z generatora możliwe jest dzięki
różnicom chemicznym jakie wykazuje para „matka- córka” . Dwa podstawowe
wymagania, jakie powinien spełniać taki układ to: wysoka wydajność radionuklidu
powstającego z radionuklidu „matki”,bardzo wysoka czystość frakcji wydzielonego
izotopu tj. brak zanieczyszczeń zarówno radiochemicznych, jak i chemicznych.

Re-188 (T1/2= 16,9h, E max β= 2.12MeV, max. zasięg 10mm, Eγ = 155keV ) jest
analogiem technetu, ma podobne właściwości chemiczne i biochemiczne i może być
wykorzystany nie tylko jako izotop diagnostyczny, ale też jako izotop terapeutyczny
w onkologii oraz w reumatologii i kardiologii.

Dotychczas przeprowadzono badania wydzielania 188Re z napromienionych
w reaktorze kompozytów WO3- ZrO2. 

Przy użyciu metody zol- żel CSGP – Compleks Sol Gel Process - zostały
otrzymane kompozyty WO3- ZrO2 o określonej strukturze i o różnym stosunku
molowym tlenków metali (1:1, 1:2, 3:2) przy zastosowaniu różnych temperatur prażenia
110, 500, 650, 800 oC. Metoda ta pozwoliła na otrzymanie wolnych od zanieczyszczeń
(Na, chlorki i inne ) materiałów dla generatora W-188/Re-188.

Wykonano elucje na kolumnach wypełnionych kolejnymi kompozytami uprzednio
napromieniowanymi w reaktorze jądrowym (MARIA, Świerk). Jako eluentu użyto
0,9% roztwór NaCl. Określono kolejno: wydajność wymywanego Re-188
w zbieranych frakcjach, czystość frakcji Re-188.

Badano równiez efekt starzenia się kompozytu po napromienieniu. 
Najlepsze wyniki elucji otrzymano dla układu WO3- ZrO2 , o stosunku molowym

1:2 , przygotowanego w temperaturze 110 oC oraz w temperaturze 500 oC. W tych
temperaturach -110, 500 oC - przygotowany kompozyt jest amorficzny ( w temp 800 oC
jest krystaliczny, w temp. 650 oC częsciowo krystaliczny). 

Wydajność elucji jest jednak niska. Wzrasta do koło 30% w przypadku złoża
przygotowanego w temperaturze 110 oC (złoże również amorficzne)

Zaobserwowano jedynie slady zanieczyszczeń Hf, Ta, Co, Sc, Zn pochodzące
z substratów użytych do syntezy kompozytów. 

Wyniki tych prac zostaną opublikowane – artykuł wysłany do druku w J.RNC.[1]

                                                          
[1] E.Iller, H.Polkowska-Motrenko,W.Łada, D.Wawszczak, M.Dypuła, K.Doner, M. Konior, J.

Milczarek, J.Żołądek, J.Ralis. J. Radiochem. Nucl. Chem. (w druku)
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DIVERGENT COORDINATION MODE ZINC ALKYLS SUPPORTED BY THE
VARIOUS PYRROLYL LIGANDS
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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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LUMINESCENCJA URANU(VI) NA RÓŻNYCH FORMACH MODYFIKOWANEGO
HDTMA-BENTONITU
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Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin 

Jednym z najważniejszych komponentów przemysłu jądrowego [1] jest uran,
którego radioaktywne odpady stanowią niezmiernie istotny problem z punktu widzenia
ochrony środowiska. Badania poświęcone zrozumieniu form związania uranu
w matrycach ciał stałych tj. glin są ważnym elementem dzięki, któremu możemy
otrzymać informacje na temat natury ich tworzenia oraz struktury układu [2,3].
Luminescencja pozwala ustalić charakter uranu (VI), który nie jest jednoznaczny dla
roztworu, suspensji, czy modyfikowanych form HDTMA-bentonitu. Analiza widm
luminescencji zadsorbowanych produktów (Rys. 1) w zakresie 500 – 575 nm, wskazuje
na obecność kompleksu UO2(OH)2 w poszczególnych formach modyfikowanego
bentonitu.
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Rys 1. Porównanie widm luminescencji wysuszonych próbek poszczególnych form
modyfikowanego HDTMA-bentonitu z zaadsorbowanym kompleksem uranylu (λexc=476.5 nm)

Przeprowadzone badania na roztworach octanu uranylu (10-4M) świadczą
o silnej tendencji do hydrolizy jonów uranylowych ze wzrostem pH, w podstawowym
i wzbudzonym stanie. Natomiast w pomiarze względnej intensywności suspensji
uran/HDTMA-bentonit uwidaczniają się wyraźne zmiany refleksów przy wzroście
pojemności adsorpcyjnej, co może wskazywać na różnorodność miejsc wymiany m.in.
reaktywnych miejsc brzegowych. Ponadto, kompleksy zewnątrz sferyczne mogą
tworzyć się na modyfikowanej glinie przy niższych pH.
                                                          
[1] S. Matijasevic, A. Dakovic, M. Tomasevic-Canovic, M. Stojanovic, D. Iles, J. Serb. Chem. Soc. 2006,

71(12), 1323-1331.
[2] M.E.D.G.Azenha, M. Da graca Miguel, DS.J. Formosinho, H.D. Burrows, J. Mol. Struc.2001, 563-

564, 439-442.
[3] G.Panczer, M. Gaft, R. Reisfeld, S. Shoval, G. Boulon, B. Champagnon, J.Alloys and Compounds,

1998, 275-277, 269-272.
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SOLUTION PROCESSIBLE NAPHTHALENE AND PERYLENE BISIMIDES:
SYNTHESIS, ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION AND APPLICATION

TO ORGANIC FIELD EFFECT TRANSISTORS (OFETS) FABRICATION

Pawel Gawryś, Małgorzata Zagórska, Damien Boudinet, David Djurado, Jean-
Marie Verilhac, Gilles Horowitz, Jacques Pécaud, Stéphanie Pouget, Adam Proń

Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology, Noakowskiego 3,
00-664 Warsaw, Poland, majdo007@wp.pl

A series of alkyl- or alkylphenyl-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic-1,4:5,8-
bisimides together with the comparative series of the corresponding 3,4,9,10-
perylenetetracarboxylic-3,4:9,10-bisimides have been synthesized and characterized by
cyclic voltammetry. The naphthalene bisimides family shows a clear dependence of its
first reduction potential - corresponding to the LUMO level - on the nature of the
N-substituent. Naphthalene bisimides containing alkylphenyl groups undergo the first
1e reduction at potentials of ca 100 mV higher than those with alkyl groups (ca. -900
mV vs ca.-1000 mV with respect to Fc/Fc+ couple). No effect of the nature of the
substituent is observed for the corresponding perylene bisimide series. Due to their
improved solution processibility the synthesized organic semiconductors can be used
for the fabrication of all organic, flexible n-channel field effect transistors (OFETs)
through spin coating and printing techniques, without the necessity of the use of
vacuum deposition techniques. The best of the fabricated transistors, operating in air
show the charge carriers mobility of 4×10-2 cm²/(V.s) and the ON/OFF ratio equal to
4.5×105.
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CHARAKTERYZACJA ROZDZIELANIA ELEKTROFORETYCZNEGO
NANOKRYSZTAŁÓW CDSE Z ZASTOSOWANIEM SURFAKTANTÓW

Katarzyna Zawistowska-Gibuła, Sławomir Oszwałdowski

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
ul Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, kasiaz@ch.pw.edu.pl

Nanokryształy lub jak się je powszechnie nazywa kropki kwantowe, są układami
opartymi na materiałach półprzewodnikowych, o rozmiarach rzędu nanometrów (nie
większych niż 10 nm). Cechą charakterystyczną nanokryształów jest występowanie
zjawiska fotoluminescencji, które to zjawisko jest związane z efektami: dziura –
elektron w procesach energetycznych związanych ze wzbudzaniem tej pary. Wykazano,
że efekt fotoluminescencji jest funkcją wielkości nanokryształu oraz budowy jego
powierzchni, w szczególności w obszarze: powierzchnia nanokryształu/ ligand
powierzchniowy.

W niniejszej pracy do badań zostały wykorzystane funkcjonalne nanokryształy
CdSe, których powierzchnię modyfikowano przy użyciu surfaktantów, zarówno
jonowych jak i niejonowych. 

Celem badań było wykorzystanie modyfikowanych surfaktanatmi
nanokryształów, traktowanych jako element modelowy, do przetestowania niektorych
metod rozdzielania elektroforetycznego nanokryształów. Na podstawie otrzymanych
wyników stwierdzono, że podczas rozdzielania elektroforetycznego nanokryształy
migrują w warstwie utworzonej przez surfaktant, czego efektem jest minimalizacja
warstwy modyfikowanych nanokryształów podczas migracji (focusing). W przypadku
zastosowania warstw dodatkowych, utworzonych przez roztwór surfaktanta
niejonowego, obserwuje sie migracje modyfikowanych nanokryształów pomiędzy
warstwami. 

Zastosowanie elektroforezy kapilarnej, z wypełnieniem warstwowym, ma na celu
uzyskanie metody pozwalającej na rozdzielanie nanokryształów różniących się od
siebie rozmiarem bądź też ligandem powierzchniowym.
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PEPTYDY OPIOIDOWE JAKO NOŚNIKI JONU PLATYNY
DO ZASTOSOWANIA W CHEMIOTERAPII

Agnieszka Głowińska, Aleksandra Misicka-Kęsik

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

Związki kompleksowe platyny(II) są szeroko stosowane w klinicznej terapii
antynowotworowej. Jednym z najczęściej stosowanych leków jest cisplatyna (cis-DDP).
Jako nieselektywny lek działa zarówno na komórki nowotworowe oraz zdrowe.
Dodatkowo jest trudno rozpuszczalna w środowisku wodnym, co w konsekwencji
prowadzi do słabej dystrybucji terapeutyku. Wyzwaniem współczesnych badań
antynowotworowych jest więc pokonanie niespecyficzności preparatów dotąd
stosowanych. Ostatnie badania wskazują, że w różnych typach komórek
nowotworowych obserwuje się nadekspresję receptorów opioidowych.[1] Dlatego też
podjęliśmy poszukiwania związków terapeutycznych, w których platyna jest
skompleksowana z peptydami opioidowymi. Zaprojektowane przez nas związki
posiadają w swojej strukturze: 

Fragment kompleksujący jon platyny

Tyr-D-Ala-Gly-Phe-NH-NH AA[X,Y] PtCl2

Fragment odpowiedzialny za właściwości przeciwbólowe

Badania przeprowadzone na zsyntezowanych dotychczas prekursorach związków
posiadających budowę hybrydową wykazały, że otrzymane produkty: 

√ mają duże powinowactwo do receptorów opioidowych typu µ (ok. 6-10 nM),
co potwierdza, że C-końcowy fragment cząsteczki zawierający platynę nie
zaburza aktywności farmakoforu opioidowego, 

(I) Tyr-D-Ala-Gly-Phe-NH-NH-Phe-Cys[S,N]PtCl2 (IC50 = 7.9 nM )
(II) Tyr-D-Ala-Gly-Phe-NH-NH-Phe-His[N,N’]PtCl2 (IC50 = 11.2 nM)
(III) Tyr-D-Ala-Gly-Phe-NH-NH-Phe-Met[S,N]PtCl2 (IC50 = 6.2 nM )

√ powodują spowolnienie proliferacji komórek nowotworowych T98G
(50% po 4 dniach).

Badania te są prowadzone w ramach grantu europejskiego, nr 37733. Dokonano
zgłoszenia patentowego: P-3834412.

                                                          
[1] Madar I., Bencherif B., Lever J., Heitmiller R. F., Yang S. C., Brock M., Brahmer J., Ravert H.,

Dannals R., Frost J. J., J. Nucl. Med., 2007, 48, 207-213.
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SZYBKA I EFEKTYWNA METODA MODYFIKACJI POWIERZCHNI ELEKTROD
WARSTWAMI NANOSTRUKTURALNYCH KOMPOZYTÓW POLIMER

PRZEWODZĄCY-METAL

Marianna Gniadek, Zbigniew Stojek, Mikołaj Donten

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

Otrzymywanie polimerów przewodzących i ich dalsze modyfikacje mające na
celu nanoszenie ich na powierzchnie różnych materiałów cieszą się rosnącym
zainteresowaniem naukowców.[1] Dodatkowo funkcjonalizacja tych materiałów
nanocząstkami metali pozwala na uzyskanie lepszych właściwości warstw
modyfikujących elektroaktywne powierzchnie. Dzięki temu możliwe stało się
konstruowanie różnego typu biosensorów,[2] ogniw,[3] czy mikrourządzeń.[4]

Dzięki zastosowaniu syntezy na granicy dwóch niemieszających się faz udało się
uzyskać materiał kompozytowy polipirol-Au na powierzchni litego grafitu i różnego
rodzaju włókien. W pierwszym etapie na powierzchnię modyfikowanego materiału
nanoszono cienką warstwę roztworu monomeru w cieczy niemieszającej się z wodą
(nitrobenzen). W kolejnym etapie materiał z naniesioną cienką warstwą roztworu
monomeru utleniano w wodnym roztworze soli metalu (np. AuCl4

-). Proces
polimeryzacji w takim układzie jest bardzo szybki i nawet po 15 minutach uzyskiwano
dobre pokrycie materiałów kompozytem polipiro-Au z dosyć dużą ilością metalicznych
wytrąceń złota. Metaliczne złoto występowało w tego typu warstwach w postaci
nanokryształów o wymiarach 20 – 50 nm. Tak otrzymane warstwy modyfikujące
poddawano dalszym badaniom.

Aktywność katalityczną otrzymanych materiałów badano osadzając warstwy
kompozytu na pręcikach grafitowych o średnicy 0.5 mm i długości 1 cm.
Zaobserwowano istnienie efektu katalitycznego w przypadku reakcji utleniania kwasu
askorbinowego.

Przeprowadzono również dokładną charakterystykę morfologii otrzymanych
materiałów za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej. W ich wyniku
stwierdzono, że wytwarzane w metodzie międzyfazowej syntezy warstwy kompozytu
równomiernie pokrywają nawet bardzo rozwinięte powierzchnie modyfikowanych
materiałów. W obserwacjach prowadzonych z zastosowaniem technik SEM
oszacowano wielkość wytrąconych obiektów złotych. Miały rozmiar poniżej 100 nm. 

Łatwość uzyskania kompozytów polimer przewodzący-metal i równie proste
zastosowanie ich do modyfikacji powierzchni elektrod grafitowych oraz innych
materiałów węglowych o bardziej skomplikowanej strukturze przestrzennej stawia
przed nimi szerokie możliwości zastosowań w konstrukcji sensorów i badaniach
katalitycznych. 

                                                          
[1] J. Wu, D. Zhou, C.O. Too, G.G. Wallace, Synthetic Metals 2005, 155, 698 – 701 
[2] M. Gniadek, E. Bąk, Z. Stojek, M. Donten, Journal of Solid State Electrochemistry, submited 
[3] J. Vatsalarani, S. Geetha, D.C. Trivedi, P.C. Warrier, Journal of Power Sources 2006, 158, 1484 –

1489 
[4] P. Ch. Wang, R. E. Lakis, A. G. MacDiarmid, Thin Solid Films 2008, 516, 2341 – 2345 
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STROID PROFILE BY ISOTOPE RATIO MASS SPECTROMETRY 

Damian Gorczyca,a D. Kwiatkowska,a E. Turek-Lepa,a Ewa Bulskab

aInsitute of Sport, Dep. of Anti-Doping Research, Trylogii 2/16 Street, 01-982 Warsaw,
damian.gorczyca@insp.waw.pl

bWarsaw University, Dep. of Chemistry, Pastera 1 Street, 02-093 Warsaw

Precise detection and determination of forbidden substances in sportsmen’s
organisms is an essential element of today’s system of doping prevention in sports.
In order to fulfil the high expectations in respect of the sensitivity of the analytical
methods as well as accuracy of the results a lot of effort is focused on the development
of new analytical procedure. The need for constant improvements of the methods used
for the detection and determination of forbidden doping substances is a driving force for
the recent development of the isotope ratio mass spectrometry (IRMS). 

The aim of this presentation is to evaluate the possibilities and feature of the gas
chromatography (GC) followed by combustions (C) with IRMS detection for
the determination of carbon isotopic ratio. With the aid of GC-C-IRMS it is possible to
distinguish endogenous androgens (e.g. testosterone, dehydrotestosterone or
dehydroepiandrosterone) from their synthetic equivalents used in doping. Thus the use
of GC-C-IRMS became a breakthrough in respect of the exogenous substance in urine,
chich was not possibile with the use of routinely used analytical procedures. 

It should be therefore highlighted that the implementation of the GC-C-IRMS in
anti-doping laboratories is essencial in order to define the origin of anabolic-androgenic
steroids. This method enables e.g. creating the individual isotopic profile of steroid for
each sportsmen, which is characteristic and stable (as epidermal ridges identified in
criminal investigations). 
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PORÓWNAWCZE BADANIA OSCYLACYJNEJ DYNAMIKI ANODOWEGO
ROZTWARZANIA ELEKTRODY WANADOWEJ

W ROZTWORACH WYBRANYCH KWASÓW

Maciej T. Gorzkowski, Aleksandra Czerwińska, Rafał Jurczakowski, Marek Orlik

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Pasteura 1, 02-089 Warszawa

Badania procesów anodowego roztwarzania metali mają istotne znaczenie
praktyczne, nie tylko ze względu na możliwość lepszego zrozumienia procesów korozji,
ale także z powodu ich ważnych komercyjnych zastosowań, np. do elektropolerowania
powierzchni metali. Jednymi z najbardziej intrygujących własności takich układów są
złożone zachowania z zakresu dynamiki nieliniowej: oscylacje prądu anodowego lub
multistabilność, dotyczące różnych obszarów charakterystyki prądowo-potencjałowej
układów, w tym – prądu granicznego [1]. Zjawiska te były intensywnie badane
w przypadku roztwarzania miedzi i żelaza. Ostatnio w literaturze opisano możliwość
występowania oscylacji natężenia prądu podczas anodowego roztwarzania elektrody
wanadowej w środowisku kwasu fosforowego(V) [2].

W naszej pracy prezentujemy systematyczną analizę dynamiki anodowego
roztwarzania wanadu w środowisku kwasu fosforowego(V) oraz porównawcze badania
analogicznych zachowań dynamicznych dla wodnych roztworów kwasów:
siarkowego(VI), chlorowego(VII), azotowego(V) i trifluorooctowego. Badania
elektrochemiczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem technik
woltamperometrycznych i chronoamperometrycznych, na elektrodzie stacjonarnej
i wirującej elektrodzie dyskowej. Podczas procesu anodowego roztwarzania wanadu w
różnych środowiskach zaobserwowaliśmy oscylacje regularne oraz – odkryte przez nas
- chaotyczne (Rys. 1) i mieszane (typu Mixed Mode Oscillations (MMO)), a także
bistabilność. Zachowania te zostały ujęte w odpowiednie diagramy stabilności
(bifurkacji) (Rys. 2), zestawiające zaobserwowane przez nas zachowania dynamiczne w
zależności od parametrów takich jak: narzucone napięcie, szybkość obrotów elektrody
wirującej i temperatura. Od strony chemicznej charakterystyki zjawisk kluczowym
procesem prowadzącym do pojawienia się oscylacji i bistabilności wydaje się tworzenie
i rozpuszczanie warstwy składającej się ze związków wanadu na mieszanym stopniu
utlenienia +4/+5. 

Równoczesne badania morfologii powierzchni elektrody wanadowej przy różnych
potencjałach, przeprowadzone za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego
wykazały, że powierzchnia elektrody ulega wygładzeniu w trakcie w oscylacji.
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Rys. 1. Chaotyczne oscylacje natężenia prądu.  Rys. 2. Przykladowy diagram bifurkacji.

                                                          
[1] I.Z. Kiss, V. Gaspar, L. Nyikos, P. Parmananda, J. Phys. Chem, A, 1997, 101, 8668-8674.
[2] V. Alonzo, A. Darchen, E. Le Fur, J.Y. Pian, Electrochemistry Communications 2002, 4, 877-880.
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PLAZMOWO-KATALITYCZNE PRZETWARZANIE METANU

Agnieszka Górska

Instytut Chemii Przemysłowej, Zakład Technologii Organicznej,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, agulta@wp.pl

Szerokie zainteresowanie tematyką przetwarzania metanu, jakie dostrzega się
w ostatnich latach, jest wynikiem dużego rozpowszechnienia tego związku na kuli
ziemskiej. Badania nad przetwarzaniem metanu przebiegały do tej pory w dwu
kierunkach: bardziej popularne- katalityczne metody przetwarzania metanu oraz metody
plazmowe. Najnowsze doniesienia mówią o rozwiązaniu, które łączy obie metody
w postać kolejno następujących po sobie procesów lub w układ skojarzony, w którym
ruchome bądź stacjonarne złoże katalityczne znajduje się bezpośrednio w strefie
wyładowania elektrycznego. W procesach plazmowych często wykorzystuje się plazmę
nietermiczną wytworzoną w wyładowaniu barierowym (DBD). Wyładowanie to
cechuje się dużą stabilnością oraz prostotą organizacji układu skojarzonego plazmowo-
katalitycznego.

Konwersję metanu prowadzono w cylindrycznym reaktorze wyładowania
barierowego przy częstotliwości Ok. 6 k Hz. Reaktor zbudowany był z kwarcowej rury
powleczonej na zewnątrz warstwą srebra metalicznego, która spełniała rolę elektrody
uziemiającej. Elektrodę wysokonapięciową stanowił aluminiowy cylinder umieszczony
wewnątrz kwarcowego korpusu, o tak dobranej średnicy, że pomiędzy jego ścianą
zewnętrzną a wewnętrzną ścianą kwarcowego korpusu pozostawała 3 milimetrowa
szczelina wyładowcza. Po wypełnieniu szczeliny wyładowczej złożem katalitycznym
o wielkości ziarna 1-2 mm można było prowadzić skojarzony proces plazmowo-
klatalityczny. Do zbadania procesu przetwarzania metanu w wyższe węglowodory
wybrano następujące warunki: ciśnienie 1,2 atm, temperatura 240oC oraz mieszanina
reagentów o składzie 50% CH4 + 12,5% H2 + Ar. Metan przetwarzano w układzie
skojarzonym plazmowo-katlitycznym z zastosowaniem przemysłowego katalizatora
Cu/ZnO/ Al2O3 oraz dla porównania w procesie plazmowym, tj. z pustą szczeliną
wyładowczą, bądź wypełnioną stłuczką kwarcową. Oba rodzaje wypełnień używano
w ilości 45 ml. Badano jakościowy i ilościowy skład produktów otrzymanych w trzech
typach doświadczeń. W skład chromatograficznie oznaczanych produktów wchodziły
izomery węglowodorów do pięciu atomów węgla w cząsteczce oraz wodór. Głównym
produktem w każdym procesie był etan, jednak w skojarzonym procesie plazmowo-
katalitycznym obecność katalizatora powodowała obniżenie ogólnego stopnia
przemiany metanu przy jednoczesnym wzroście selektywności w etan.
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BADANIE KINETYKI WYMIANY JONOWEJ GALU I INDU W UKŁADACH:
HCLAQ/ANIONIT (DOWEX 1-X8) ORAZ HCLAQ/KATIONIT (DOWEX 50W-X8)

Irena Herdzik, Jerzy Narbutt

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

Zajmowałam się wcześniej badaniami efektów izotopowych galu i indu
w wybranych układach chromatograficznych. Oznaczałam stosunki izotopowe galu
(69/71Ga) i indu (113/115In) oraz jednostkowe współczynniki rozdziału izotopowego.
W układach chromatograficznych z kationitem (Dowex 50W-X8)/HCl oraz anionitem
(Dowex 1-X8)/HCl odkryliśmy występowanie efektów izotopowych galu i indu
o różnych zwrotach [1,2]. Piki chromatograficzne indu w układach z kationitem
i anionitem oraz galu w układzie z kationitem miały kształt zbliżony do rozkładu
normalnego, dlatego wyniki mogliśmy interpretować zgodnie z teorią Glueckaufa.
Natomiast pik chromatograficzny galu wymyty z kolumny z anionitem charakteryzował
się dużym rozmyciem, co uniemożliwia zastosowanie teorii Glueckaufa. W celu
wyjaśnienia przyczyny tego rozmycia podjęliśmy badania nad kinetyką wymiany
jonowej galu w tym układzie. Dla porównania zbadałam również kinetykę wymiany
jonowej indu w układzie HCl/anionit oraz kinetykę wymiany jonowej galu i indu
w układzie HCl/kationit.

Do badań kinetycznych wykorzystałam radioizotopy galu: nośnikowy Ga-72 (t1/2
= 14,9 h) i beznośnikowy Ga-68 (t1/2 = 68 min) oraz nośnikowy radioizotop indu: In-
114m (t1/2 = 49 dni). Eksperymenty dla galu wykonałam w układzie 2,5 M HCl/anionit
w zakresie stężeń galu od 4,2×10–4 do 1,0×10–2 M. Kinetyka wymiany jonowej galu
okazała się powolna, a wartość równowagowego współczynnika podziału galu, Kd,
zależała od stężenia galu w roztworze, zmniejszając się od logKd = 1,95 dla 4,2×10–4 M
Ga3+ do logKd = 1,23 dla 1,0×10–2 M Ga3+.

W podobnym układzie (0,5 M HCl/anionit) kinetyka wymiany jonowej indu jest
szybka (równowaga ustala się już po 5 min), a wartość współczynnika podziału
w całym zakresie stężeń jonów In3+ (od 4,2×10–4 do 6,2×10–2 M) jest stała, logKd =
0,62. Różnice w wartościach Kd galu w układzie z anionitem mogą być spowodowane
bardzo niewielką ilością adsorbowalnej formy GaCl4

– w układzie, podczas gdy ind
występuje w tych warunkach prawie wyłącznie w formach anionowych.

Przeprowadziłam również badania kinetyczne dla galu w układzie 2,5 M
HCl/kationit oraz dla indu w układzie 0,5 M HCl/kationit w zakresie stężeń jonów galu
i indu od 2,0×10–4 do 1,0×10–2 M. Kinetyka wymiany jonowej galu i indu w układach
z kationitem jest szybka: równowaga ustala się już po kilku minutach. Wartości Kd galu
i indu w układach z kationitem nie zależą od stężenia metalu w układzie,
w przeciwieństwie do przypadku sorpcji galu na anionicie.

                                                          
[1] W. Dembiński, I. Herdzik, W. Skwara, E. Bulska, A.I. Wysocka, Nukleonika, 2006, 51, 217-220.
[2] I. Herdzik, Raport IChTJ SERIA A, 2006, 5.
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13C CP/MAS NMR, X-RAY, IR I METODY OBLICZENIOWE W BADANIACH
STRUKTURALNYCH AKTEINY

Marta K. Jamróza, Joanna Bąkb, Jan A. Glińskic, Iwona Wawera 
aWarszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii

Fizycznej, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
bUniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 1

cPlanta Analytica, LCC, Danbury, CT, USA

Akteina jest ksylozydem triterpenowym, wyizolowanym z pluskwicy groniastej
(Cimicifuga racemosa), rośliny dość powszechnie stosowanej w łagodzeniu
nieprzyjemnych objawów związanych z menopauzą. Struktura akteiny jest znana [1],
jednak brak jest danych dotyczących badań tego związku w ciele stałym. Z tego
powodu wykonano badania 13C CPMAS NMR, rozwiązano strukturę krystalograficzną,
a także zarejestrowano widmo IR dla akteiny w fazie stałej. Badania uzupełniono 
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kwantowo – mechanicznymi
obliczeniami stałych ekranowania,
które posłużyły do weryfikacji
przypisania sygnałów w widmie 13C
CP/MAS NMR. Wzór strukturalny
akteiny przedstawia Rysunek 1.

Rys. 1. Wzór strukturalny akteiny wraz z numeracją atomów węgla
Akteina krystalizuje w układzie jednoskośnym P2(1). W komórce elementarnej

obecne są dwie cząsteczki akteiny i jedna cząsteczka rozpuszczalnika (metanolu). Na
widmie NMR sygnały pochodzące od węgli C23, C24, C25, C26, C27, C13, C12 i C=O
są podwojone, a stosunek ich intensywności wynosi 2:1. Podwojenie to jest wynikiem
obecności na węglu C26 centrum stereogenicznego, a także nieco innym otoczeniem
grupy karbonylowej (C=O) w krysztale izomeru S i izomeru R. Podwojenie pasma
grupy karbonylowej widoczne jest także na widmie IR. 

W celu znalezienia bazy najlepiej odwzorowującej przesunięcia chemiczne dla
tego typu związków zoptymalizowano strukturę krystalograficzną akteiny metodą
B3LYP/6-31G** oraz policzono stałe ekranowania z użyciem 7 różnych baz: 6-31G**,
6-31G**-su1, 6-311G**, 6-31+G**, IGLOII, pp-cVDZ oraz pp-cVDZ-su1. Wyniki
skorelowano z eksperymentalnymi przesunięciami chemicznymi dla akteiny
w roztworze pirydyny. Najdokładniejszą bazą okazała się baza 6-31G**-su1
(RMSD=1.59ppm, ∆δmax=3.4ppm), jednakże różnica między nią a bazą 6-31G** nie
była znacząca statystycznie, zaś czas obliczeniowy około 2.5-krotnie dłuższy. Z tego
powodu za najbardziej użyteczną uznano bazę 6-31G**.

Obliczenia przeprowadzono w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego (grant obliczeniowy G14-6)

                                                          
[1] L. Radicis, M. Kajtar-Peredy, S. Corasano, L. Stanioli, Tetrahedron Lett. 1975, 48, 4287-4290.
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WIELOPIERWIASTKOWA ANALIZA WÓD PITNYCH

Jolanta Janiszewska,a Dariusz Lech,b Maria Balcerzaka

aPolitechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, jjaniszewska@ch.pw.edu.pl

bPaństwowy Instytut Geologiczny, Centralne Laboratorium Chemiczne
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Woda należy do niezbędnych składników pokarmowych. Przenosi składniki
pożywienia do narządów i komórek ustrojowych i jednocześnie przyczynia się do
wydalania z nich ubocznych produktów przemiany materii. Zawarte w wodzie pitnej
pierwiastki (mikrobioelementy) w łatwo przyswajalnej zjonizowanej postaci mogą
korzystnie wpływać na zdrowie i uzupełniać niedobory składników mineralnych, które
spełniają w organizmie różnorodne funkcje (np. żelaza – niezbędnego przy wytwarzaniu
czerwonych krwinek i hemoglobiny). W wodach pochodzenia naturalnego mogą
występować również pierwiastki o potencjalnych właściwościach toksycznych (np. Cd,
Pb) oddziaływujące niekorzystnie na organizmy żywe i stanowiące ryzyko dla zdrowia
publicznego. Zakresy dopuszczalnych stężeń tych pierwiastków określają
Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U.07.61.417 i Dz.U.04.276.2738). 

Do oznaczania składu pierwiastkowego wód pitnych mogą być stosowane
techniki analityczne charakteryzujące się niskimi granicami wykrywalności i dobrą
selektywnością. Spośród dostępnych technik instrumentalnych najbardziej odpowiednia
jest technika indukcyjnie sprzężonej plazmy ze spektromatrią mas (ICP-MS) z racji
możliwości szybkiej wielopierwiastkowej analizy, granic detekcji na poziomie ng L–1

i szerokich zakresów oznaczanych stężeń. 
Niniejsza praca przedstawia wyniki oznaczania wybranych pierwiastków

w różnych wodach pitnych: mineralnych, wodociągowych (Wodociąg Północny
i Centralny - Warszawa) i głębinowych (woda oligoceńska - Warszawa). Badania
prowadzono z wykorzystaniem techniki ICP-MS (spektrometr Elan DRC II
z dynamiczną komorą reakcyjną, Perkin Elmer, 2004). Pomiary sygnałów
poszczególnych pierwiastków prowadzono w obecności standardu wewnętrznego (Rh,
Re). W celu eliminacji wzajemnych wpływów przeszkadzających stosowano korekcję
matematyczną. 
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BADANIE ODPOWIEDZI POTENCJOMETRYCZNEJ NOWYCH RECEPTORÓW
BORONOWYCH
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Katedra Chemii Analitycznej, Politechnika Warszawska, Noakowskiego 3, 00-664
Warszawa, martyna.janczyk@gmail.com,

Kwasy boronowe znajdują zastosowanie w różnego typu sensorach chemicznych.
W zależności od metody anality są oznaczane za pomocą spektroskopii absorpcyjnej
lub spektroskopii fluorescencyjnej [1,2]. Najnowsze badania pozwalają uznać kwasy
boronowe jako potencjalne receptory potencjometryczne [3]. 

Badania miały na celu sprawdzenie wybranych, nowo zsyntezowanych kwasów
boronowych (Rys.1.), jako potencjalnych receptorów wybranych bioanalitów.
W tym celu sprawdzono odpowiedź potencjometryczną membran z plastyfikowanego
PVC zawierających kwasy boronowe w próbkach o różnym stężeniu dopaminy oraz
2-fenyloetyloaminy. Dopomina różni się od 2-fenyloetyloaminy dwiema dodatkowymi
grupami hydroksylowymi w położeniu 1,2. W ten sposób możliwe było ustalenie,
czy kwas boronowy oddziałuje z dopaminą przez grupy hydroksylowe czy poprzez
grupę aminową. Wykonano pomiary kalibracyjne w roztworach buforowanych,
zawierających odpowiednie stężenia dopaminy. Następnie powtórzono pomiary dla
2-fenyloetyloaminy. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono krzywe kalibracji
i zaobserwowano, że dzięki obecności kwasu boronowego w membranie uzyskiwana
jest odpowiedź potencjometryczna na wybrane anality. Ponadto otrzymane wyniki
pozwalają stwierdzić, że wszystkie pochodne kwasów boronowych wpływają
na wyższą selektywność i czułość otrzymanych membran wobec 2-fenyloetyloaminy
niż dopaminy.

B(OH)2

CN
S

B(OH)2

O H

B(OH)2 B(OH)2

N
N

Rys.1. Nowo zsyntezowane kwasy boronowe użyte w badaniach. 

                                                          
[1] G. Springsteen, B. Wang, Tetrahedron 2002, 58, 5219-5300.
[2 K. R. A. S. Sandanayake, S. Shinakai, J. Chem. Soc., Chem. Comm. 1994, 1083-1084.
[3] V. Pletnev, et al., Fresenius J. Anal. Chem. 1999, 364, 682-685.
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ZASTOSOWANIE HYBRYDOWYCH METOD DO USUWANIA WYBRANYCH
RADIONUKLIDÓW Z ROZTWORÓW WODNYCH I ROZDZIELANIA IZOTOPÓW

Agnieszka Jaworska, Grażyna Zakrzewska-Trznadel

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, jaworska@ichtj.waw.pl

Ciekłe odpady promieniotwórcze mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego i środowiska, dlatego koniecznych jest ich przerób. Dobór
odpowiedniej metody unieszkodliwiania w głównej mierze zależy od kosztów
kapitałowych i operacyjnych danej metody, ale także od charakterystyki odpadów, ich
ilości, stopnia dekontaminacji i współczynnika redukcji objętości jaki chcemy uzyskać
w procesie. Procesy membranowe mogą z powodzeniem zastąpić wiele
nieefektywnych, konwencjonalnych metod separacji lub też stanowić ich uzupełnienie,
polepszając parametry strumieni wyjściowych. 

Procesy hybrydowe takie jak na przykład ultrafiltracja połączona
z kompleksowaniem za pomocą substancji makromolekularnych tworzą układy o dużej
wydajności i dużych możliwościach sorpcyjnych. Ultrafiltrację wspomaganą
komleksowaniem za pomocą polimerów, takich jak: glukoheptonamid, pochodne
poliamidoaniny i polietlenoiminy stosowano do usuwania kwasu borowego z wody [1].
Proces taki zastosowano także w Los Alamos Nationality Laboratory do redukcji
objętości ścieków radioaktywnych pochodzących z likwidacji i dekontaminacji
instalacji jądrowych, a także do oddzielania 241Am(III) i 238Pu(IV) z silnie
zakwaszonych roztworów i ścieków produkowanych w laboratoriach [2]. W literaturze
można znaleźć przykłady zastosowania polimerów lub różnego rodzaju modyfikacji
polimerów związanych z wprowadzeniem nowych grup funkcyjnych- anionowych,
karboksylowych, sulfonowych bądź fosfonowych do usuwania lub rozdzielania jonów
metali [3][4][5].

Zostały przeprowadzone wstępne prace dotyczące modyfikacji wybranego
polimeru. Do modyfikacji został wybrany kwas polivinyloakoholowy (PVA) o masie
cząsteczkowej 10 000, 50 000 i 100 000. Zbadano zależność współczynnika retencji
jonów, Co2+ od pH roztworu surówki dla modyfikowanego polimeru a także porównano
modyfikowany polimer z powszechnie stosowanym kwasem poliakrylowym.
W badanym zakresie pH 2 do 6 najwyższy współczynnik retencji jonów metalu
uzyskano w przypadku modyfikowanego PVA o masie 10 000.

                                                          
[1] Smyth B.M, Todd P., N. Brown, Sep.Sci.Technol.1998 34(10),1925-1945.
[2] Smyth B.F., Gibson R.R., Jarvinen G.D., Jones M.M., Lu M.T.,Robinson, T.W. Schreder J.Radioanal,

Nucl. Chem. 1998, 234, 219-223. 
[3] Rivas B.L., Pereira E.D., I. Moreno-Villoslada Prog.Polym. Sci. 2003, 28,173-208.
[4] Korus.I, Bodzek M., K. Loska ,Sep.and Purif. Technol.,1999, 17, 111-116.
[5] Chitry F., Pellet-Rostaing S., Gozzi C., M.Lemaire,Sep. Sci. Technol., 2001, 36(4), 605-618.



P-33

49

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ARSENU W LIŚCIACH WYBRANYCH
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Arsen jest jednym z pierwiastków, którego toksyczność zależy od formy
chemicznej w jakiej on występuje. Nieorganiczne połączenia arsenu, takie jak arseniany
(III), arseniany (V) czy arsenowodór znane są ze swych toksycznych właściwości.
Organiczne związki arsenu, takie jak arsenobetaina, czy arsenocholina uważane są za
nietoksyczne. 

Analiza specjacyjna jest narzędziem umożliwiającym oznaczenie różnych form
chemicznych danego pierwiastka w próbce. Identyfikacja połączeń arsenu w tkankach
roślinnych jest niezbędnym etapem prowadzącym do poznawania mechanizmów
detoksyfikacji tego pierwiastka wykorzystywanych przez rośliny [1].

Prezentowane badania przeprowadzono dla pięciu gatunków roślin,
występujących w okolicach nieczynnej kopalni złota w Złotym Stoku. Tereny te są
w znacznym stopniu skażone arsenem [2]. Analizie poddano: Trzcinnik leśny
(Calamagrostis arundinacea), Wietlicę samiczą (Athyrium filix-femina), Czyściec leśny
(Stachys sylvatica), Poziomkę pospolitą (Fragaria vesca) oraz Czartawę pospolitą
(Circaea lutetiana). W pierwszym etapie badań oznaczono całkowite zawartości arsenu
w liściach roślin stosując technikę ICP MS. Przed oznaczeniami próbki roztwarzano
w zamkniętym układzie mikrofalowym z wykorzystaniem kwasu azotowego (V).
Zawartości arsenu w liściach wahały się pomiędzy 1,8 mg/kg dla Czartawy, a 37 mg/kg
w przypadku Wietlicy. 

W kolejnym etapie badań przeprowadzono analizę specjacyjną arsenu stosując
technikę łączoną HPLC ICP MS. Arsen ekstrahowano z próbek wodą, wykorzystując
ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami. W roślinach zidentyfikowano jedynie
nieorganiczne połączenia arsenu – arseniany (III) i arseniany (V). W przypadku
Czartawy stężenie As (V) było około pięciokrotnie wyższe niż As (III).
W pozostałych roślinach przeważały arseniany (III). 

Jednym z mechanizmów detoksyfikacji arsenu przez rośliny jest jego
kompleksowanie przez fitochelatyny. W celu potwierdzenia tego mechanizmu
prowadzone są dalsze badania, w tym próba identyfikacji w analizowanych roślinach
fitochelatyn oraz ich połączeń z arsenem. 

Praca finansowana z grantu: 120000-501/66-2714

                                                          
[1] Ł. Jedynak, J. Kowalska, J. Golimowski, Analityka 2007, 3, 31-34.
[2] Ł. Jedynak, J. Kowalska, J. Harasimowicz, J. Golimowski, Sci. Total Environ. 2009, 407, 945-952.
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Melatonina (N-acetylo-5-metoksytryptamina) jest pochodną tryptofanu, której
obecność stwierdza się w komórkach bakterii, roślin i zwierząt. U kręgowców, synteza
melatoniny zachodzi przede wszystkim w komórkach szyszynki [1]. 

Melatonina pełni istotną rolę w regulacji czasu trwania procesów fizjologicznych
przebiegających w rytmie dobowym [1]. Może też pełnić w organizmie rolę
antyoksydacyjną, chroniąc komórki przed reaktywnymi formami tlenu.
Przeciwutleniające działanie melatoniny polega na stymulowaniu enzymów
antyoksydacyjnych, redukcji mitochondrialnego wycieku elektronów oraz wzmacnianiu
działania niektórych antyoksydantów komórkowych. Pojawiają się również doniesienia
literaturowe o bezpośrednim oddziaływaniu melatoniny z reaktywnymi formami tlenu
takimi jak: nadtlenek wodoru, rodniki hydroksylowe, tlenek azotu, kwas chlorowy (I),
tlen singletowy oraz rodniki peroksylowe [2-4]. Jednak rezultaty niektórych badań
wskazują, że melatonina nie inhibituje procesu autooksydacji lipidów. Występujące w
strukturze melatoniny wiązania N-H są zbyt silne, żeby być źródłem atomów wodoru
niezbędnych do redukcji lipidowych rodników nadtlenkowych [5]. Prawdopodobnie,
obserwowany w doświadczeniach spadek poziomu utleniania biocząsteczek w
obecności melatoniny jest efektem jej właściwości chelatujących. Melatonina działa
zatem jak antyoksydant prewentywny - zapobiegając stresowi oksydacyjnemu, który
jest indukowany obecnością jonów metali [5]. 

Celem naszych badań było określenie aktywności antyoksydacyjnej melatoniny w
procesie utleniania emulsji lipidowej, inicjowanej 2,2’-azobis(2-amidopropanem) oraz
jonami żelaza. Monitorowano stopień zużycia tlenu podczas autooksydacji emulsji
linoleanu metylu w obecności melatoniny i silnego antyoksydanta interwentywnego –
2,2,5,7,8-pentametylo-6-hydroksychromianu (PMHC - analog α-tokoferolu). Określono
czas indukcji procesu oksydacji, szybkość zużycia tlenu, oraz efekty synergistyczne w
funkcji pH. Ponadto, określono stężenie końcowych produktów utleniania emulsji
kwasu linolenowego w obecności melatoniny, poprzez reakcję barwną z kwasem
tiobarbiturowym (TBA).
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[1] W. F. Ganong, Review of Medical Physiology, McGraw-Hill Co., 2005 (pol. tłum. Fizjologia, PZWL,

Warszawa, 2007).
[2] R. J. Reiter, Endocr. Rev. 1991, 12, 151-80.
[3] R. J. Reiter, Acta Biochim. Polonica 2003, 50, 1129-1146.
[4] A. Brzeziński, New England J. Med. 1997, 336, 186-195.
[5] G. Fowler, M. Daroszewska, K. U. Ingold, Free Rad. Biol. Med. 2003, 34, 77-83.
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We present the dipeptide molecules which act as a mediator for long range
electron transfer. The bridge-mediated tunneling of electrons is a phenomenon
interesting from the fundamental point of view but also is very important for
the development of biosensors and nanotechnology. Investigation of electrical
properties of single molecules is of special interest because of their potential application
in molecular electronics. In some cases we observed the current rectification.

We designed 3 thiolated dipeptide derivatives with various optical activity and
used them for self- assembly of monolayers at gold electrode. The quality of resulting
layers and the surface coverage values of the SAMs were examined using
electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry. The electrical
behavior of gold – molecule – gold junctions incorporating these peptides was
investigated using scanning tunneling spectroscopy.

We found that optical activity of the molecules anchored in molecular junctions
did not influence the efficiency of electron transport. The values obtained for dipeptides
are comparable to those observed for alkanedithiols of similar length. This indicates that
in the monolayers of peptides the lateral hydrogen bonds are not created. Moreover,
dipeptides show only small rectification of tunneling current, which probably results
from their asymmetric structure and their dipole moments. This leads to conclusion that
longer analogs characterized by probably higher rectification abilities can be considered
as candidates in devices for the molecular electronics. 

Fig. 1 Structure of the synthesized peptide consisting of L-alanine and L- cysteine
with protected thiol and amine groups and a cystamine linker.
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Puryna jest dwupierścieniowym związkiem azaaromatycznym, w którym atomy
azotu znajdują się w obu pierścieniach, po dwa w każdym z nich. Podobnie jak zasady
azotowe czy kwas moczowy, wykazuje tautomerię protonową. Jeden wodór może
przemieszczać się jako proton pomiędzy czterema endo-azotami oraz pięcioma endo-
węglami. Prowadzi to do dziewięciu tautomerów, czterech NH i pięciu CH. W
konsekwencji mogą zachodzić różne przemiany tautomeryczne: imino-aminowe oraz
imino-enaminowe.

W literaturze w równowagach tautomerycznych uwzględnia się przeważnie
tautomery NH (1H, 3H, 7H, 9H). Pomijany jest udział tautomerów CH (2H, 4H, 5H,
6H, 8H), których zawartość procentowa jest niższa niż 1 ppm. Pomiary spektroskopowe
dla puryny (X-ray, UV, IR, NMR, MW) wskazują na to, że w stanie krystalicznym
przeważa forma 7H-puryny (P2), natomiast w roztworze obecne są obie formy 7H (P2)
i 9H (P1) w równych w przybliżeniu stężeniach.

Przeanalizowano wszystkie tautomery neutralnej puryny, formy utlenionej
(kationorodnika powstałego przez odrzucenie jednego elektronu) oraz formy
zredukowanej (anionorodnika powstałego poprzez przyłączenie jednego elektronu).
Obliczenia kwantowo-chemiczne pokazują, że już na poziomie semiempirycznym
(PM3) preferencje tautomeryczne puryny ulegają zmianom w trakcie przejścia z form
neutralnych do jonorodnikowych. 

W przypadku neutralnej puryny i jej kationorodnika największy udział
procentowy mają tautomery NH – P1 i P2. Natomiast w przypadku anionorodnika
purynowego zauważono zmianę preferencji tautomerycznych w stosunku do formy
neutralnej. Największy udział procentowy ma tautomer NH – P4. Jednakże formy CH
nabierają również znaczenia. Zawartość procentowa tautomerów CH – P7 i P9 jest
wyższa niż tautomerów NH – P1 i P2 dla tej molekuły. 
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Gospodarka światowa wytwarza rocznie około 150 mln ton tworzyw sztucznych,
które po wykorzystaniu stają się odpadami. Głównymi składnikami tych odpadów są
poliolefiny (ok. 65 %) oraz polistyren (ok. 15 %). Jedną z dróg ich utylizacji jest tzw.
recykling, w trakcie którego przetwarza się zużyte tworzywa bądź w paliwa, bądź
bezpośrednio w energię. Polistyren w podwyższonej temperaturze i w obecności
katalizatorów ulega wielu przemianom, które prowadzą do pochodnych związków
aromatycznych. Temperatury wrzenia otrzymanych produktów świadczą, że są one
składnikami frakcji benzynowej.[1]

Celem pracy było określenie schematu przemian jakim ulega polistyren
w warunkach termicznych i wobec katalizatorów o różnych, dobrze zdefiniowanych
właściwościach. Tak zbadano działanie: stałych kwasów protonowych, t.j.
amorficznych glinokrzemianów (Al2O3(13%)-SiO2, Al2O3(45%)-SiO2) i zeolitu HY;
stałego kwasu Lewisa: γ-Al2O3; stałej zasady: MgO; oraz układu posiadającego na
swojej powierzchni centra utleniająco-redukujące: TiO2. 

Badania wykazały, że w temperaturze 480°C polistyren ulega szybkiej przemianie
termicznej, której produktami są: oligomery styrenu (dimery, trimery, tetramery)
a następnie toluen, etylobenzen i styren. Stwierdzono, że główne produkty rozpadu
termicznego ulegają dalszym, katalitycznym już przemianom. Są one najwydajniejsze
gdy zastosowany katalizator posiada charakter kwasu Brønsteda (glinokrzemiany
i zeolit). Do najważniejszych przemian należą: kraking oligomerów styrenu,
prowadzący do styrenu i etylobenzenu, procesy przeniesienia wodoru, w wyniku
których styren ulega przetworzeniu do etylobenzenu oraz dealkilowanie oligomerów
styrenu, skutkujące powstawaniem benzenu. 
Stałe kwasy o charakterze Lewisa (γ-Al2O3) kierują przemianę w stronę tworzenia
toluenu i propenylobenzenu. 
Katalizator charakteryzujący się właściwościami utleniająco-redukującymi (TiO2)
działa podobnie jak stały kwas Lewisa (γ-Al2O3). Istotną różnicą jest większy udział
reakcji przeniesienia wodoru w całkowitej przemianie. 
Natomiast centra zasadowe (MgO) nie inicjują katalitycznych przemian polistyrenu.

                                                          
[1] S. Y. Lee, J. H. Yoon, J. R. Kim, D. W. Park, J. Anal. Appl. Pyrol. 2002, 64, 71-83.
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Od kilkunastu lat wodór uznawany jest za najbardziej obiecujący spośród
nośników energii i określany mianem „paliwa przyszłości”. Magazynowanie tego gazu
jest jednak uciążliwe i niebezpieczne. Jedną z metod przechowywania wodoru są
wodorki metali. Szczególnie istotne w badaniu tego typu układów jest wyznaczanie
parametrów takich jak współczynnik dyfuzji wodoru w stopie metali i pojemność
właściwa takiego stopu. Badania różnych typów elektrod (lite, cienkowarstwowe,
o ograniczonej objętości LVE) pokazały, że ich morfologia ma duże znaczenie w
procesie sorpcji wodoru [1,2]. Równie istotny jest dodatek substancji wiążących, takich
jak proszek niklowy, miedziowy lub teflon [3]. 

W badaniach zastosowano nowatorski typ elektrody o ograniczonej objętości,
wykorzystując jako podłoże inertny względem wodoru metal - złoto, rezygnując
jednocześnie z wprowadzenia substancji wiążących. Dało to pewność, że wszystkie
obserwowane procesy pochodzą wyłącznie od substancji badanej – stopu metali. W celu
zapewnienia lepszej trwałości mechanicznej elektrody zastosowano również uchwyt
teflonowy, który zabezpieczał materiał elektrody przed wykruszaniem. Właściwości
stosowanego stopu LaMmNi4.1Al0.3Mn0.4Co0.45, w odniesieniu do konstrukcji elektrody,
określono, stosując techniki woltamperometrii cyklicznej (CV), chronopotencjometrii
(CP) i chronoamperometrii (CA), a skład jakościowy elektrody i jej morfologię badano
przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM sprzężonego
z analizatorem rentgenowskim EDS. 

W trakcie wykonywania badań stwierdzono, że możliwe jest uniknięcie
stosowania substancji wiążącej w konstrukcji elektrody, bez negatywnego wpływu na
jej odporność mechaniczną. Co więcej, w badaniach uzyskano zdecydowanie wyższe
(w porównaniu z tymi opisywanymi dotychczas) wartości współczynnika dyfuzji
wodoru w materiale wodorochłonnym oraz wyższe wartości pojemności właściwej
badanego stopu, stosując układy zaprojektowane w Pracowni Elektrochemicznych
Źródeł Energii i wykorzystując w części eksperymentów teflonowy uchwyt. 

                                                          
[1] M. Grdeń, A. Czerwiński, K. Kuśmierczyk, J Solid State Electrochem 2002, 7, 43-48.
[2] M. Łukaszewski, M. Grdeń, A. Czerwiński, J Physics and Chemistry of Solids 2004, 65, 523-528.
[3] M. Tliha, H. Mathlouthi, J. Lamloumi, A. Percheron – Guegan, J Alloys and Compounds 2007, 436,

221-225.
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Wodór uważany jest za jedno z alternatywnych źródeł energii, którego
wykorzystanie może w znacznej mierze przyczynić się do zmniejszenia
zanieczyszczenia środowiska na świecie. Energetyka wodorowa zyskała więc ogromne
znaczenie. Pallad i jego stopy odgrywają tu dużą rolę ze względu na możliwości ich
zastosowania do oczyszczania i przechowywania wodoru, a także jako układy
modelowe pozwalające lepiej zrozumieć zachowanie bardziej złożonych układów
metal-wodór, używanych np. jako anody w ogniwach wodorkowych. 

W niniejszej pracy badaliśmy elektrosorpcję wodoru w stopach Pd z Ag i Au,
należących do grupy stopów ekspansywnych, tj. takich których stała sieciowa jest
większa w porównaniu ze stałą sieciową czystego palladu [1,2]. W eksperymentach
wykorzystaliśmy elektrody o ograniczonej objętości (LVE) w cienkiej warstwy stopu
osadzonego elektrochemicznie na neutralnym dla wodoru podłożu, w tym przypadku
złocie. Zastosowanie takiego typu elektrod pozwoliło na kontrolowanie ilości
absorbowanego wodoru. Dzięki metodyce LVE rejestrowane prądy związane
z procesami objętościowymi, tj. pochłanianiem oraz usuwaniem wodoru są
porównywalnej wielkości z prądami pochodzącymi od procesów powierzchniowych –
adsorpcji wodoru czy utleniania powierzchni [3,4].

Ekspansywne stopy Pd charakteryzują mniejsze efekty związane ze wględnymi
zmianami stałej sieciowej wynikającymi z absorpcji wodoru, mniejsze są również
naprężenia w sieci stopu. Po procesach absorpcji wodoru tego typu stopy są mniej
kruche w porównaniu z czystym palladem lub jego stopami kontrakcyjnymi
(o mniejszej stałej sieciowej) np. Pd-Cu, co potwierdzają zdjęcia wykonane za pomocą
skaningowego mikroskopu elektronowego. Zarówno dla czystego Pd jak i jego stopów
obserwujemy występowanie zjawiska histerezy, tj. nie pokrywania się krzywych
procesu absorpcji i desorpcji wodoru w obszarze przejścia fazowego α i β, jednak dla
stopów efekt ten jest mniejszy niż dla Pd. Przejście fazowe α→β w stopach
ekspansywnych występuje przy wyższych potencjałach w porównaniu z czystym
palladem. Ilość zaabsorbowanego wodoru wzrasta ze spadkiem potencjału elektrody
i maleje ze spadkiem zawartości Pd w stopie. Na krzywych zależności czasu
absorpcji/desorpcji wodoru od potencjału obserwujemy maksima w obszarze przejścia
fazowego, sugerujące że jest to etap limitujący absorpcję i desorpcję wodoru
w elektrodach LVE.

                                                          
[1] S. D. Axelrod, and A. C. Makrides, Journal of Physical. Chemistry., 1964, 8, 2154-2159.
[2] D.E. Nanu, W.J. Legerstee, S.W.H. Eijt, W.G. Haije, J.F. Vente, M.G. Tucker, A.J. Bottger, Acta

Materialia, 2008, 56, 6132–6140.
[3] J. Kleperis, G. Wójcik, A. Czerwiński, J. Skowroński, M. Kopczyk, M. Bełtowska-Brzezińska,

Journal of Solid State Electrochemistry, 2001, 5, 229.
[4] A. Czerwiński, R. Marassi, S. Zamponi, Journal of Electroanalytical Chemistry, 1991, 316, 211-221.
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Ciecze jonowe (CJ) uważane za rozpuszczalniki z unikalnymi właściwościami
fizykochemicznymi, m.in.: stabilność termiczna, chemiczna i elektrochemiczna,
nielotność, niepalność, są stosowane jako dobre media dla wielu reakcji (m.in.:
cykloaddycji Dielsa-Aldera, alkilacji Friedela-Craftsa, acylacji Friedela-Craftsa,
utleniania, nitrowania), a także proponowane jako zielone rozpuszczalniki w wielu
gałęziach nauki i przemysłu. Ze względu na ich specyficzne właściwości i obiecujące
eksperymenty odnotowuje się obecnie wzrost zainteresowania zastosowaniem cieczy
jonowych w technologiach związanych z energetyką jądrową, głównie przy produkcji,
transporcie, przechowywaniu i recyklingu paliwa jądrowego. Stosowanie cieczy
jonowych jako rozpuszczalniki w podstawowych badaniach radiacyjnych
z konieczności wymusza badanie produktów przejściowych i trwałych powstających
w wyniku radiolizy. 

Dotychczas prowadzone badania w roztworach CJ z dodatkiem p-terfenylu, TP,
dotyczyły reakcji jonorodników i obserwacji procesu przeniesienia ładunku. W celu
bezpośredniego udokumentowania zjawiska powstawania stanów wzbudzonych
i przeniesienia energii zastosowano układ cieczy jonowej z dodatkiem benzofenonu
(BP) jako donora wzbudzonego stanu trypletowego i TP jako akceptora.

Wzbudzone stany trypletowe obu związków (3BP*; 3TP*) mają znane widma
absorpcyjne leżące w zakresie dogodnym dla obserwacji metodą radiolizy impulsowej.
Poza tym radioliza i fotoliza BP była już prowadzona w cieczach jonowych a proces
transferu energii ze stanu wzbudzonego BP do TP był obserwowany w innych
rozpuszczalnikach. 

W badanych układach zachodzi przenoszenie energii między 3BP* a TP w wyniku
czego tworzy się 3TP*:

3BP* + TP → BP + 3TP* (1)
Roztwory zawierające 80 mM BP i TP do 14 mM w cieczy jonowej

bis-[(trifluorometylo)sulfonylo)]imidzie metylotributyloamoniowym (R4NNTf2–) były
badane metodą radiolizy impulsowej z impulsem elektronów o czasie trwania 10 ns
i energii 10 MeV z liniowego akceleratora elektronów LAE10. W wyniku radiolizy
impulsowej wyżej wspomnianych odtlenionych roztworów zaobserwowano kilka
produktów przejściowych pochodzących od BP i TP: anionorodnik benzofenonu (BP•–)
przechodzący po 20µs w rodnik ketylowy (BP•H), addukt wodoru do pierścienia
fenolowego benzofenonu (BP•), trypletowy stan wzbudzony p-terfenylu (3TP*) i ślady
jonorodników TP. 3TP* powstawał dwuetapowo. Pierwszy etap już podczas impulsu a
drugi (jedynie w obecności benzofenonu) w wyniku reakcji 1, w procesie pseudo
pierwszorzędowym. Drugorzędowa stała szybkości reakcji 1 obliczona z zależności
kinetyki procesu od stężenia TP wyniosła: k =~2×108 dm3mol-1s-1. Określona szybkość
przenoszenia energii między 3BP* a TP jest zbliżona do szybkości reakcji elektronu
solwatowanego z jego typowymi akceptorami w CJ. 
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Wiele związków organicznych wykazuje tautomerię protonową, wśród nich
również zasady azotowe występujące w kwasach nukleinowych DNA i RNA.[1]
Niestety nie zawsze tautomer preferowany w fazie stałej, gazowej lub w roztworze
wodnym jest odpowiedzialny za mechanizm i produkt reakcji chemicznej lub
biochemicznej. Wiele czynników może wpływać na kierunek tych reakcji.

W celu zrozumienia reakcji syntezy, degradacji i mutacji DNA zbadano wpływ
jonizacji oraz obecności grup azowych na równowagi tautomeryczne zasad
pirymidynowych. Przeanalizowano również wszystkie możliwe oddziaływania
wewnątrzcząsteczkowe, które mogą stabilizować lub destabilizować poszczególne
formy izomeryczne.

Do badań wybrano fenol (X = O), anilinę (X = NH) i ich pochodne azowe.
Związki te w dobry sposób modelują oddziaływania w uracylu, tyminie i cytozynie[2].
Rozważono wszystkie możliwe tautomery-rotamery oraz zbadano wszystkie
zachodzące przemiany izomeryczne dla form neutralnych i zjonizowanych. Do badań
zastosowano te same metody kwantowo-chemiczne jak poprzednio.[2]

Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że
obecność grupy azowej w większym stopniu wpływa na zmianę preferencji
tautomerycznych 

w neutralnych pochodnych hydroksylowych (X = O) niż aminowych (X = NH).
Natomiast jonizacja powoduje w obu przypadkach analogiczne zmiany.
Jednoelektronowe utlenianie stabilizuje tautomer preferowany dla formy neutralnej.
Jednoelektronowa redukcja sprzyja przeniesieniu protonu na węgiel pierścienia, mimo
że wiąże się to z utratą aromatyczności tautomeru. 

                                                          
[1] J. Elguero, C. Marzin, A.R. Katritzky, P. Linda, Adv. Heterocycl. Chem., Academic Press, New York,

1976, Supplement 1.
[2] E.D. Raczyńska, K. Zientara, K. Kolczyńska, T. Stępniewski, J. Mol. Struct. (Theochem) 2009, 894,

103.
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Techniki uzbrojenia są dynamicznie rozwijającą
się dziedziną. Ciągle trwają poszukiwania nowych
bardziej efektywnych i doskonalszych materiałów
wysokoenergetycznych. Aby zwiększyć prędkość
detonacji poprzez gęstość ładunku istotnym stały się
sposoby upakowania cząsteczek w przestrzeni i ich
wzajemne ułożenie, tak by zapewniało to najwiekszą
możliwą gestoć właściwą danej substancji.

O2N

O2N

O2N NO2
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NO2N N
N N

N
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Przykładem tego jest Cl-20, czyli 2,4,6,8,10,12-heksanitro–2,4,6,8,10,12-
heksazaizowurtzitan. Jest on białą, krystaliczną substancją, należącą do grupy
polinitroamin klatkowych, posiada cztery odmiany polimorficzne: α, β, γ, ε. Z nich
relatywnie dużą gęstością wyróżnia się odmiana ε, której gęstość wynosi 2,044g/cm3

jedną z największych z pośród znanych dotychczas materiałów wysokoenergetycznych.
Otrzymanie tej odmiany Cl-20, a także odpowiedniego kształtu i wielkości

ziaren tej odmiany drogą krystalizacji jest celem prowadzonych aktualnycvh badań
prowadzonych w światowych ośrodkach badawczych.

W ramach mojej pracy doktorskiej prowadzona jest krystalizacja Cl-20 i próba
zmniejszenia jego wrażliwości na bodźce mechaniczne, poprzez otrzymanie ziarna
o zaokrąglonych krawędziach, a zarazem sferycznej strukturze pozwalającej na większe
upakowanie w przestrzeni. Najbardziej odpowiednimi technikami krystalizacji tego
związku są krystalizacja poprzez odparowanie i krystalizacja przez wytrącenie z układu
rozpuszczalnik – nierozpuszczalnik. 

Aktualnie prowadzone są badania nad optymalizacją procesu krystalizacji
ε-CL-20 z układu octan etylu-ksylen i opracowanie metody otrzymywania
odpowiednich rozmiarów jego ziaren, do konkretnego zastosowania. W trakcie
prowadzonych eksperymentów zaobserwowano istotny wpływ rodzaju izomeru ksylenu
na otrzymanie formy polimorficznej ε-CL-20. Stosując o-,m-ksylen otrzymywana jest
oczekiwana odmiana polimorficzna, natomiast w przypadku p-ksylenu krystalizuje
β-CL-20. Wykonano szereg krystalizacji przy różnych szybkościach obrotowych
mieszadła. Stwierdzono istotny wpływ tego parametru na kształt, a co za tym idzie
wrażliwość na tarcie, otrzymywanych kryształów Cl-20.

Rys. 1 ε-CL-20 otrzymany Rys.2 β-CL-20 otrzymany
z układu octan etylu – o-ksylen z układu octan etylu – p-ksylen
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OTRZYMYWANIE POTENCJALNYCH KOMPONENTÓW PALIW PŁYNNYCH
Z POLIOLI I METANOLU METODAMI KONWENCJONALNYMI

A. Korpoliński,a A. R. Migdał,a J. Kijeński,a,b M. Nemtusiak,a M. Rogieński,a
M. Błaszczak,b O. Osawaru,a E. Śmigiera,a A. 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

Systematyczne zwiększenie udziału biokomponentów w produkcji paliw
przełożyło się na zainteresowanie pochodnymi eterowymi związków otrzymywanych
z biomasy, jako składnikami paliw.[1] Związki te stosowano jako dodatki do olejów
napędowych poprawiające indeks tlenowy. Oleje napędowe komponowane z dodatkiem
wyżejcząsteczkowych związków eterowych charakteryzują się lepszymi
właściwościami użytkowymi (niższa temperatura zablokowania zimnego filtra)
i ograniczoną emisją związków szkodliwych (WWA). Wysoka liczba cetanowa
związków eterowych i lotność skracają opóźnienie zapłonu, obniżają poziomu hałasu
czym zwiększają komfort jazdy.[2]

W pracy przedstawiono wyniki badań nad eteryfikacją poliolu metanolem. Poliole
(alkohole wielohydroksylowe) otrzymuje się głównie z surowców odnawialnych.
Poniższy schemat przedstawia równanie badanej reakcji, przy czym produktem
pożądanym jest całkowicie podstawiony poliol (z – n = 0)

CxHy(OH)z + nCH3OH → CxHy(OCH3)n(OH)(z-n) + nH2O gdzie n <1,z>

W literaturze patentowej brak jest bliższych doniesień na temat zastosowania
metylowych pochodnych polioli jako dodatków do paliw. Celem pracy było określenie
optymalnych warunków syntezy całkowicie podstawionych metylowych eterów polioli
oraz otrzymanie w/w polioli w większej ilości dla ich pełnego scharakteryzowania.
Reakcje prowadzono w układzie stacjonarnym ciśnieniowym w temperaturze
z przedziału 140 – 200oC. W reakcji stosowano homo- i heterofazowe katalizatory
kwasowe zawierające aktywne grupy sulfonowe; 1-5 krotny molowy nadmiar metanolu
do grup hydroksylowych poliolu. Produkty reakcji analizowano metodą GC-MS.
W reakcji oprócz produktów eteryfikacji poliolu powstawał również eter dimetylowy
(produkt dwucząsteczkowej kondensacji metanolu). Dla optymalnych warunków reakcji
(temp. 200oC; czas reakcji 0,5h; równomolowy stosunek metanolu i grup ~OH poliolu;
katalizator: kwas p-toluenosulfonowy) uzyskano konwersję poliolu do pochodnych
eterowych 80% i selektywność do całkowicie podstawionych polioli 6,11%. Mieszanina
poreakcyjna oprócz nieprzereagowanych substratów zawierała eter dimetylowy oraz
znaczne ilości polioli o pośrednim stopniu podstawienia.

Warunki te były podstawą do uciąglenia syntezy eterów metylowych polioli –
prowadzenia reakcji w układzie przepływowym. 

                                                          
[1] J. Kijeński, Z. Krawczyk, Przemysł Chemiczny 2007, 86/4, 273-27.
[2] W. Górski, A. Kulczycki, Przemysł Chemiczny 2009, 88/3 222-227.
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WŁAŚCIWOŚCI MIESZANINY TŁUSZCZU DROBIOWEGO Z OLEJEM
RZEPAKOWYM PRZEESTRYFIKOWANEJ CHEMICZNIE I ENZYMATYCZNIE

Magdalena Kostecka, Bolesław Kowalski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywności,
 ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, email: magdalena_kostecka@sggw.pl

Tłuszcz drobiowy, jako koprodukt w produkcji mięsa z drobiu, jest obecnie
jednym z tłuszczów produkowanych w największej ilości na świecie [1]. Tłuszcz ten
charakteryzuje się cennymi walorami żywieniowymi – znaczną zawartością
nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz niższą zawartością cholesterolu niż tłuszcze
z mięs czerwonych [2]. Należąc do tłuszczów zwierzęcych, zawiera on jednak również
pewną ilość nasyconych kwasów tłuszczowych. Tłuszcze jadalne występujące w postaci
naturalnej (niemodyfikowanej) nie zawsze mogą być przedmiotem bezpośredniej
konsumpcji. Stosując odpowiednie technologie można zmienić cechy fizyczne
tłuszczów, dążąc w ten sposób do racjonalnego ich zagospodarowania [3].
Przeestryfikowanie jest obecnie jedną z najbardziej popularnych i użytecznych metod
modyfikacji lipidów. Proces ten może być katalizowany zarówno chemicznie, jak
i biologicznie.

Celem pracy było porównanie wpływu reakcji przeestryfikowania chemicznego
i enzymatycznego na wybrane właściwości mieszaniny tłuszczu drobiowego i oleju
rzepakowego (4:6 m/m). Przeestryfikowanie chemiczne prowadzono w temp. 90°C
przez 60 min, przy różnej zawartości metanolanu sodu jako katalizatora (0,6 – 1% na
masę surowca tłuszczowego). Przeestryfikowanie enzymatyczne natomiast
katalizowano stosując preparat Lipozyme IM zawierający sn-1,3 specyficzny enzym
lipolityczny. Proces prowadzono w temperaturze 60°C przez 8 godzin. Zawartość
biokatalizatora była stała (8%) w stosunku do masy tłuszczu, natomiast zawartość wody
w katalizatorze wynosiła od 2 do 10%. Wyjściową mieszaninę fizyczną oraz tłuszcze
będące produktami reakcji przeestryfikowania rozdzielono na frakcje polarną (MAG,
DAG i WKT) oraz niepolarną (TAG – triacyloglicerole). W mieszaninie fizycznej i w
produktach jej przeestryfikowania oznaczono: liczbę kwasową, stabilność oksydatywną,
skład kwasów tłuszczowych w TAG oraz rozmieszczenie kwasów tłuszczowych
w pozycjach sn-1,3 i sn-2 triacylogliceroli.

Stwierdzono, że w wyniku przeestryfikowania chemicznego i enzymatycznego
nastąpiła zmiana struktury TAG i zwiększenie liczby kwasowej oraz zawartości frakcji
nietriacyloglicerolowej w produktach. Stopień podwyższenia zawartości frakcji polarnej
zależał od rodzaju przeestryfikowania. Stwierdzono również, że w przypadku procesu
katalizowanego preaparatem Lipozyme IM najbardziej odporna na utlenianie była
mieszanina tłuszczu drobiowego i oleju rzepakowego, natomiast we wszystkich
produktach po modyfikacji nastąpiło pogorszenie stabilności oksydatywnej. Stabilność
oksydatywna tłuszczów przeestryfikowanych enzymatycznie w większości przypadków
była niższa niż mieszanin tłuszczów poddanych przeestryfikowaniu chemicznemu.
W przeciwienstwie do biokatalizatora, metanolan sodu wykazywał aktywność
katalityczną względem wiazań estrowych we wszystkich trzech pozycjach TAG.
                                                          
[1] K.-T. Lee, T. A. Foglia, J. Am. Oil Chem. Soc. 2000, 77 (10), 1027-1034.
[2] K. S. Sheu, T. C. Chen, J. Food Engin. 2002, 55, 263-269.
[3] S. Ptasznik, Tłuszcze Jadalne 1995, 30(1), 18.
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AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA SILYBINY I DEHYDROSILYBINY

Iwona Staśczak, Ewelina Kowalewska, Grzegorz Litwinienko

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

Choroby wątroby, zwanej chemiczną fabryką organizmu, zaburzają m.in. procesy
przemiany materii i usuwania toksyn z organizmu, co zagraża ogólnym zatruciem
ustroju. W patogenezie tych schorzeń niezwykle ważną rolę odgrywa stres oksydacyjny,
[1] który polega na zakłóceniu równowagi między procesami utlenienia/redukcji
w komórce i uszkodzeniu składników komórki. Od ponad 2000 lat medycyna ludowa
jako lekarstwo na te schorzenia zaleca ekstrakt z nasion rośliny Silybum marianum.
Badania naukowe potwierdzają jego skuteczność w walce ze stresem oksydacyjnym,[2]
donosząc, że mieszanina aktywnych związków obecnych w ekstrakcie (silymarina)
wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne. Niestety, mechanizm działania
komponentów silymariny jest nadal nie w pełni poznany. Prowadzone przez nas
badania skupiają się na głównym składniku ekstraktu – silybinie oraz jej pochodnej
dehydrosilybinie (DHS). Jako że dotychczasowe hipotezy zakładają silną zależność
działania antyoksydacyjnego od protonowania/deprotonowania antyoksydanta
fenolowego,[3] badano wpływ pH na aktywność antyoksydacyjną silybiny,
dehydrosilybiny oraz ich mieszanin z 2,2,5,7,8-pentametylo-6-hydroksychromanem
(PMHC, analogiem witaminy E).
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Aktywność antyoksydacyjną mierzono przy pomocy elektrody tlenowej typu

Clarka dla procesu utleniania linolanu metylu w zakresie pH od 4 do 10. Uzyskane
wyniki pokazują, że silybina jest w całym zakresie pH jedynie retardantem, natomiast
dehydrosilybina wykazuje właściwości antyoksydacyjne w pH powyżej 7. Analiza
czasów indukcji dla mieszanin: silybina + DHS, silybina + PMHC i DHS + PMHC
wykazała, iż tylko ostatnia z nich wykazuje hiperaddycyjny efekt synergistyczny dla pH
= 8-9. Komplementarne dane otrzymano ze spektrofotometrycznych pomiarów pKa,
ukazujących nakładanie się zakresu pH deprotonacji badanych związków z obszarem
wzmożonej aktywności antyoksydacyjnej. Wynik ten potwierdza przewagę
mechanizmu SPLET (Sequential Proton Loss Electron Transfer) w działaniu
antyoksydantów fenolowych w rozpuszczalnikach polarnych. Na podstawie
przeprowadzonych badań można zaproponować dehydrosilybinę jako terapeutyk
o potencjalnie silniejszym działaniu antyhepatotoksycznym niż stosowane obecnie
preparaty, zwłaszcza w połączeniu z innymi związkami o właściwościach
antyoksydacyjnych.
                                                          
[1] (a) Bai T. C., et al., J. Chem. Eng. Data 2005, 50, 1596-1601. (b) Hoh, et al., J. Agric. Food Chem.

2007, 55, 2532-2535.
[2] Trouillas P., et al., J. Phys. Chem. A 2008, 112, 1054-1063.
[3] a) Musialik, M. and Litwinienko, G. Org. Lett., 2005, 7, 4951–4954. (b) Litwinienko, G.; Ingold, K.

U. Acc. Chem. Res. 2007, 40, 222-30.
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BADANIE SKŁADU WTÓRNEGO AEROZOLU ORGANICZNEGO NA PODSTAWIE
REAKCJI ALFA-PINENU Z OZONEM
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ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, kkowalewski@chem.uw.edu.pl

Aerozole atmosferyczne stanowią przedmiot badań ze względu na ich bezpośredni
wpływ na klimat, porównywalny co do wielkości, ale przeciwny co do znaku, z gazami
cieplarnianymi. Wtórne aerozole wywierają także pośredni wpływ na klimat,
odgrywając rolę zarodków kondensacji chmur i tym samym wpływając na ich
właściwości oraz cykl hydrologiczny.[1]

Wtórny aerozol powstaje w wyniku kondensacji średnio lotnych związków
otrzymanych bezpośrednio w atmosferze, w trakcie reakcji chemicznych gazowych
prekursorów z ozonem, rodnikiem hydroksylowym bądź rodnikiem azotanowym.
Jednymi z najważniejszych prekursorów wtórnego aerozolu są monoterpeny, lotne
związki organiczne emitowane przez rośliny. Szacuje się, że ich udział w tworzeniu
aerozolu jest dominujący w porównaniu z węglowodorami pochodzenia
antropogenicznego.[2] Najpowszechniej występującym monoterpenem jest α-pinen,
weglowodór posiadający podwójne wiązanie i mogący szybko reagować
z atmosferycznymi utleniaczmi.

Do badania składu wtórnego aerozolu organicznego wykorzystano technikę
chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas, która wymagała
przeprowadzenia polarnych produktów w lotne pochodne. W tym celu przygotowano
trójstopniową metodę analityczną obejmującą kolejno dodatek metoksyaminy,
trimetylosililodiazometanu z metanolem oraz N,O-
bis(trimetylosililo)trifluoroacetamidu, w celu otrzymania odpowiednio metoksymów
z aldehydów i ketonów, estrów metylowych oraz eterów trimetylosililowych z alkoholi.
Wszystkie etapy zoptymalizowano pod względem ilości dodawanego odczynnika
i czasu reakcji. Dodatkowo optymalizacji poddano względny stosunek
trimetylosililodiazometanu do metanolu. Obliczono wydajności reakcji estryfikacji dla
wybranych kwasów mono- i dikarboksylowych. 

Dominującymi produktami utleniania α-pinenu ozonem są: kwas piniowy, kwas
pinionowy oraz kwas hydroksypinionowy. Zidentyfikowano także, ze względu na
dostępność wzorca, 2-hydroksy-3-pinanon. Ponadto, w próbce aerozolu wykryto także
kilka potencjalnych produktów utleniania. Jednakże ich identyfikacja jest utrudniona
z powodu braku jonów molekularnych oraz złożonej fragmentacji związków.

                                                          
[1] Meinrat O. Andrea, Paul J. Crutzen, Science 1997, 276, 1052-1058.
[2] A. Guenther, Journal of Geophysical Research 1995, 100, 8873-8892.
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Fosforany(III) – CaHPO3, SrHPO3 i BaHPO3 są związkami o licznych
zastosowaniach, m.in. jako stabilizatory UV dla PCV [1], składniki środków
grzybobójczych [2,3], składniki powłok antykorozyjnych do metali [4].

Stosunkowo mało jest dostępnych informacji o stabilności termicznej
i o mechanizmach rozkładu zwiazków zawierających aniony HPO3

2- z wiązaniem P-H.
Praca niniejsza jest poświęcona syntezie i badaniu rozkładów termicznych CaHPO3,
SrHPO3 i BaHPO3. Trudnorozpuszczalne związki otrzymano przez wytrącanie
z roztworów wodnych Na2HPO3 za pomocą wodnych roztworów CaCl2 , SrCl2
i Ba(NO3)2. Badania przeprowadzono metodą kompleksowej analizy termicznej,
a powstałe w wyniku reakcji produkty identyfikowano za pomocą rentgenowskiej
analizy fazowej.

Główny mechanizm rozkładu polega na wydzieleniu wodoru i rozkładzie
pośrednich produktów do połączeń fosforu(V) i fosforków. Zaproponowano
mechanizmy rozkładu związków w oparciu o klasyfikację morfologiczną Górskiego[5].

                                                          
[1] US Patent 5084499.
[2] USPTO Patent Application 20090081174.
[3] US Patent 4849219.
[4] US Patent 6139610.
[5] A. Górski, Pol. J. Chem. 2001, 75, 159-207.
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Ewa Gniazdowska,a Przemysław Koźmiński,a Krzysztof Bańkowski,b
Hans-Jurgen Pietzschc
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cInstitute of Radiopharmacy, Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, Dresden

Obecnie w medycynie nuklearnej coraz większą rolę odgrywają
radiofarmaceutyki receptorowe – cząsteczki biologicznie czynne (peptydy, fragmenty
przeciwciał monoklonalnych) znakowane krótkożyciowymi radionuklidami, które są
wprowadzane do organizmu w celach diagnostycznych lub terapeutycznych. Technet-
99m, ze względu na prawie idealne własności jądrowe (E(γ)=140 keV, t(1/2)=6 h) oraz
bardzo bogatą chemię koordynacyjną [1], jest najczęściej stosowanym radionuklidem
w radiofarmaceutykach diagnostycznych. Właściwości farmakokinetyczne koniugatów
radionuklid-znakowana biomolekuła są ściśle zależne od właściwości
fizykochemicznych kompleksu radionuklidu.

W ubiegłych latach wykazano [2], że kompleksy NS3/M(III)/CN-R („typu 4+1”,
gdzie NS3 oznacza tris(2-merkaptoetylo)-aminę z donorowymi atomami azotu i siarki,
CN-R – monodentny ligand izonitrylowy sprzężony z biomolekułą) są wyjątkowo
trwałe nie tylko w sensie termodynamicznym, lecz także pod względem wymiany
ligandów in vivo. Używając tych kompleksów wyznakowano peptyd wazopresynę
(AVP), której nadekspresję receptorów stwierdzono na komórkach nowotworowych
drobnokomórkowej postaci raka płuc. 
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Rys. 2: Wyznakowana wazopresyna z użyciem 99mTc 

Zbadano stabilność otrzymanego kompleksu – kompleks jest trwały przez okres
24 godzin w roztworze buforu fosforanowego o pH=7,4. Lipofilowość kompleksu
(scharakteryzowaną jako logarytm współczynnika podziału, log(P), w układzie
n-oktanol/bufor fosforanowy, pH=7,4) wynosi -0,48 ± 0,02. 

Praca została wykonana w ramach grantu MNiSzW No DAAD/48/2007 “Synteza i badanie
nowych kompleksów technetu i renu na +3 stopniu utlenienia (typu „4+1”) z dendrimerowo
zmodyfikowanymi ligandami tetradentnymi NS3 i monodentnym ligandem izonitrylowym”.
Autorzy pragną podziękować Firmie BIKER LTD (Warszawa, Polska) za otrzymywane próbki 99mT

                                                          
[1] W.A.Volkert, T.H. Hoffmann, Chem.Rev. 1999, 99, 2269-2292.
[2] H.-J. Pietzsch, A. Gupta, R. Syhre, P. Leibnitz, H. Spies, Bioconjugate Chem. 2001, 12, 538-544.
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PODSTAWIENIE CHLORKÓW W PREKURSORZE RADIOFARMACEUTYKU
OPARTEGO NA RODZIE 105RH[16S4DIOL]CL2
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sewkrajewski@gmail.com

Radionuklid 105Rh, emiter promieniowania β-, jest bardzo atrakcyjnym
radionuklidem ze względu na szereg korzystnych właściwości jądrowych
i chemicznych, jak łatwość otrzymywania, niska energia rozpadu czy tworzenie
kinetycznie inertnych kompleksów. Do związania 105Rh z biomolekułą proponowano
w szeregu pracach zastosowanie cyklicznych lub acyklicznych tetratioeterów,
najczęściej 1,5,9,13-tetratiocykloheksadekan-3,11-diolu, (Rh[16S4diol]Cl2

+).[1,2]
Celem naszych badań było określenie trwałości chlorkowego kompleksu rodu

Rh[16S4diol]Cl2
+ w roztworach związków biologicznie czynnych zawierające grupę

tiolową: cysteinę i glutation (GSH). 
Kompleks Rh[16S4diol]Cl2

+ otrzymywano przez ogrzewanie 16S4diol z RhCl3
(stosunek molowy 1:1, 10% roztwór etanolu, 70°C, 24h). Kompleks inkubowano przez
24h z (i) wodnym roztworem cysteiny lub glutationu w zmiennych stosunkach
molowych i warunkach temperaturowych (kolejno 1:1, 1:2 i 1:5; 37ºC i 70ºC) oraz (ii)
etanolowym roztworem ditiolu (stosunek molowy 1:10, 60ºC) mieszanym następnie
z wodnym roztworem glutationu (stosunek molowy 1:5, 37ºC). 105Rh otrzymywano
przez bombardowanie neutronami soli rutenowej [(NH4)2Ru(H2O)Cl5] przez 1-4 godzin.
Ruten utleniono H5IO6, a następnie oddzielono od 105Rh. Pomiary prowadzono techniką
HPLC z detektorem UV-VIS, radiometrycznym i MS.

W kompleksowaniu rodu z 16S4diol otrzymywano trzy formy produktu, różniące
się ilością atomów chloru, obserwowane jako trzy piki na chromatogramie. W wyniku
inkubacji z glutationem w stosunku molowym 1:5, w temperaturze 37ºC, ponad 80%
cząsteczek kompleksu wymieniało jony chlorkowe. Natomiast inkubacja z cysteiną w
podobnych warunkach skutkowała wymianą chlorków u mniej niż 10% cząsteczek
kompleksu. Po zablokowaniu miejsc aksjalnych w kompleksie przez α,ω-ditiole (1,8-
oktanoditiol i 1,9-nonanoditiol) nie obserwowano dalej podstawiania przez glutation. 

Produkt reakcji RhCl3 z 16S4diolem jest mieszaniną trzech form, które różnią się
ilością ligandów chlorkowych. Doświadczenia in vitro sugerują, że podstawienie
aksjalnych ligandów chlorkowych w kompleksie z 16S4diolem przez związki tiolowe
możliwe jest in vivo, m.in. przez cysteinę i glutation. GSH wykazuje wyższą aktywność
niż cysteina w reakcji wymiany w kompleksie Rh[16S4diol]Cl2

+. Podstawienie
chlorków w kompleksie drastycznie zmieniłoby jego własności farmakokinetyczne i
limitowało wykorzystanie jako radiofarmaceutyku. Miejsca aksjalne w prekursorze
Rh[16S4diol]Cl2

+, zajmowane przez chlorki, można jednak skutecznie blokować α,ω-
ditiolami. Otrzymane wyniki zachęcają do przeprowadzenia dalszych badań
farmakokinetycznych prekursora Rh[16S4diol]Cl2

+ zablokowanego ditiolami.

                                                          
[1] N. Li, M. Struttman, C. Higginbotham, A. J. Grall, J. F. Skerlj, J. F. Vollano, S. A. Bridger, L. A.

Ochrymowycz, A. R. Ketring, M. J. Abrams, W. A. Volkert, Nucl. Med. Biol., 1997, 24, 85-92.
[2] N. Goswami, C. Higginbotham, W. Volkert, R. Alberto, W. Nef, S. Jurisson, Nucl. Med. Biol., 1999,

26, 951-957.
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TRWAŁOŚĆ TERMICZNA KOMPLEKSÓW CHLORKU PALLADU Z
PODSTAWIONYMI PIRYDYNAMI I ICH AKTYWNOŚĆ KATALITYCZNA W

REAKCJACH KARBONYLOWANIA NITROBENZENU

Agnieszka Krogul , Magdalena Wróblewska, Jadwiga Skupińska

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

Spośród wielu metali przejściowych, od wielu lat szczególna uwaga poświęcona
jest związkom palladu ze względu na ich ogromne zastosowanie w syntezie organicznej,
zarówno na skalę laboratoryjną jak i przemysłową. Obecnie ponad 90 reakcji
organicznych katalizowanych jest przez związki palladu, wiele z nich znalazło
zastosowanie w przemyśle. Przykładem reakcji katalizowanych przez związki palladu
są reakcje karbonylowania:

 nitrozwiązków 
 amin.

Większość kompleksów palladu to kompleksy o strukturze płaskiego kwadratu
(liczba koordynacyjna 4), w których pallad występuje na +2 stopniu utlenienia.
Ligandami są najczęściej fosfiny, aminy, halogenki, reszty kwasowe.

Kompleksy palladu badane w Pracowni Fizykochemicznych Podstaw Technologii
Chemicznej to kompleksy o wzorze ogólnym PdCl2(XnPy)2 (gdzie: X = -CH3 lub –Cl; n
= 0-2), w których jako ligandy zastosowano następujące pirydyny: 2-metylopirydyna;
3-metylopirydyna; 4-metylopirydyna; 2,4-dimetylopirydyna; 2,6-dimetylopirydyna;
2-chloropirydyna; 3-chloropirydyna; 3,5-dichloropirydyna.

Wykonano analizę termiczną otrzymanych kompleksów, stosując metodę DSC
oraz TG. Zaobserwowano, że przebieg zarejestrowanych krzywych zależy od ilości
podstawników w pierścieniu, pozycji podstawienia oraz natury podstawników. 

Kompleksy PdCl2(XnPy)2 zastosowano jako katalizatory w reakcjach
karbonylowania nitrobenzenu za pomocą mieszaniny CO/H2O:

PdCl2(XnPy)2/Fe/I2/XnPy; EtOH, 1800C, 4 MPa

ArNO2 + H2O + 3CO → ArNH2 + 3CO2

Zaobserwowano wyraźny wzrost szybkości reakcji wraz z obniżaniem
zasadowości zastosowanych w kompleksach PdCl2(XnPy)2 pirydyn. W celu określenia
wpływu podstawników w pierścieniu pirydyny na szybkość reakcji sporządzono wykres
Hammetta. Uzyskano liniową zależność szybkości reakcji karbonylowania od wartości
stałych Hammeta. Dodatnia wartość ρ wskazuje, że przebieg reakcji karbonylowania
ułatwia obniżona gęstość elektronowa w centrum reakcji.
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Biotransformacje są ważną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną chemii
żywności, w której przekształcenia substratu (także ksenobiotycznego) zachodzą przy
udziale wolnych enzymów bądź zawierających je komórek czy tkanek. Większość
wykorzystywanych w praktyce przekształceń enzymatycznych stanowią
biotransformacje z udziałem hydrolaz. Źródłem tych oraz wielu innych enzymów,
wykazujących katalityczny wpływ na przebieg reakcji chemicznych są drożdże
piekarskie Saccharomyces cerevisiae. Najczęściej stosuje się je w procesach
biotransformacji w środowisku wodnym. W wielu sytuacjach jednak, struktura
chemiczna substratu, jego stężenie i właściwości wymagają prowadzenia procesu
w rozpuszczalnikach organicznych, które mogą być toksyczne dla działania tych
mikroorganizmów. Aby ograniczyć niekorzystny wpływ środowiska na funkcjonowanie
drożdży stosuje się immobilizację, czyli unieruchomienie komórek drożdży na różnych
nośnikach. Immobilizacja pozwala na uzyskanie większego zagęszczenia komórek,
zwiększa ich stabilność i fizjologiczną agregację, ułatwia oddzielenie biomasy od
pożywki oraz umożliwia wielokrotne wykorzystanie komórek, czyli prowadzenie
procesów ciągłych.

W doświadczeniu podjęto próbę systematycznego zbadania zdolności
hydrolitycznych drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae w odniesieniu do
różnych estrów. Przeanalizowano wpływ długości łańcucha węglowego alifatycznych
kwasów karboksylowych na szybkość i wydajność reakcji hydrolizy estrów
fenylowych. Pracę badawczą prowadzono z użyciem octanu, propanianu, kapronianu,
heptanianu, kaprylanu i laurynianu fenylu. 

RCOO + H2O
Saccharomyces cerevisiae

RCOOH + HO

Ponadto zbadano wpływ immobilizacji na aktywność katalityczną drożdży. Żywe
komórki unieruchamiano wewnątrz żelu pochodzenia naturalnego (alginian wapnia)
bądź syntetycznego (poli(alkohol winylowy) PVA).

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż drożdże piekarskie
Saccharomyces ceservisiae wykazują katalityczny wpływ na przebieg reakcji hydrolizy
estrów. Efekt katalityczny zmniejsza się w miarę wzrostu długości łańcucha węglowego
kwasu tak, że dla lauryninu fenylu, wyższego kwasu tłuszczowego podatnego na
działanie enzymów lipolitycznych, reakcja zachodzi dopiero po kilkunastu godzinach.
Proces immobilizacji w niewielkim stopniu obniża aktywność katalityczną, jednak
znacznie ułatwia wyodrębnianie produktów z mieszaniny reakcyjnej oraz pozwala na
wielokrotne użycie biokatalizatora.
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W cząsteczce bromku heksadecylotrimetyloamoniowego (CTAB), jak każdego
surfakatanta, wyróżnić można dwie części: hydrofilową i lipofilową, z których każda
wykazuje odmienne powinowactwo do fazy organicznej (membrany) i wodnej.
Cząsteczki takiego związku wykazują własności amfifilowe i należy oczekiwać, że będą
one ulegały adsorpcji na granicy faz przyjmując określoną orientację [1]. 

Podstawowym modelem opisującym potencjał elektrody jonoselektywnej jest
model Nernsta. Opisuje on jednak sytuację idealną i uwzględnia jedynie wpływ
temperatury i aktywność jonów głównych na potencjał elektrody jonoselektywnej.
Wartość siły elektromotorycznej (SEM) nie zależy jednak wyłącznie od aktywności
jonu głównego. Na wynik pomiaru wpływają również wszystkie jony obecne
w roztworze. Wpływ jonów przeszkadzających na wartość SEM ogniwa uwzględnia
pół-empiryczny model Nikolskiego-Eisenmana (NE) [2]. Model NE, zgodnie
z zaleceniem IUPAC jest powszechnie stosowany do opisu odpowiedzi elektrod
jonoselektywnych [3]. Jednakże współczynnik selektywności (Ki,j) występujący w tym
modelu, nie ma jednoznacznej definicji termodynamicznej i nie może być stosowany
jako punkt wyjścia do rozważań nad rzeczywistym mechanizmem działania
elektrod [4]. Według doniesień literaturowych istotną rolę w procesie tworzenia różnicy
potencjałów, a w związku z tym w mechanizmie selektywności elektrod
jonoselektywnych odgrywają procesy adsorpcji w obszarze granicy faz membrana –
roztwór.

W prezentowanej pracy przedstawione zostaną wyniki badań aktywności
powierzchniowej CTAB, jak również zmiany tejże aktywności w obecności jonów soli
nieorganicznych. Wyniki niniejszych badań mogą przyczynić się do pełniejszego opisu
mechanizmu działania elektrod jonoselektywnych z membraną polimerową zawierającą
sól lipofilową.

                                                          
[1] E. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WNT, Warszawa, 1998.
[2] M. Nagele, E. Bakker, E. Pretsch, Anal. Chem., 1999, 71, 1041-1048.
[3] IUPAC, Pure & Appl. Chem., 1994, 66, 2527-2536.
[4] T. Sokalski, P. Livgenfelter, A. Lewenstam, J. Phys. Chem. B, 2003, 107, 2443-2452.
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Proton transfer occurs in variety of biological and atmospheric processes such as
ozone hole generation or aerobic generation of ATP. Yet the criteria for proton transfer
in various chemical complexes is still unknown. Using molecular on-the-fly dynamics
and density functional theory (DFT) with aug-cc-pvDZ basis hydrogen chloride-
methanol-water and HCl-methanol-ammonia complexes were investigated. Both
ionization of HCl and proton sharing between Cl- anion and CH3OH or two CH3OH
molecules were observed in all investigated complexes. Additionally, the motion of a
proton along methanol molecular chains was noted.

mailto:kulcz@icm.edu.pl
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Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania analizami chemicznymi
przeprowadzanymi na miejscu prowadzenia procesu (podczas kontroli procesów
przemysłowych, stanu środowiska lub kontroli jakości różnego rodzaju wyrobów).
Coraz większy nacisk kładzie się na szybkie oznaczenie analitu w próbkach
o niewielkiej objętości, które niejednokrotnie zawierają bardzo niewielkie ilości badanej
substancji w złożonej matrycy. Przyczyniło się to do rozpoczęcia badań nad
miniaturyzacją układów analitycznych, dzięki którym możliwe byłoby znaczne
skrócenie czasu analizy, obniżenie jej kosztów dzięki mniejszemu zużyciu odczynników
i co za tym idzie, zmniejszenie ilości odpadów. Nie bez znaczenia są tu także małe
wymiary systemów analitycznych, umożliwia to bowiem przeprowadzanie analiz in
situ, co ma zastosowanie zarówno w analizach medycznych, monitorowaniu stanu
środowiska czy kontroli procesów on-line. Jednym z systemów powstałych dzięki
rozwojowi miniaturyzacji, jest miniaturowy elektroniczny język - urządzenie
inspirowane naturalnym mechanizmem odczuwania smaków, dzięki któremu możliwa
jest identyfikacja i klasyfikacja próbek ciekłych.

Tematyka roślin rosnących na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi
i sposobem ich przystosowania się do takich warunków jest przedmiotem wielu badań
i projektów naukowych. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem cieszą się rośliny
szczególnie oporne na wysokie stężenia metali ciężkich w glebie. Rośliny takie mogą
być użyteczne w procesie oczyszczania gleb metoda biologiczną (tzw. fitoremediacja).
Prowadzone są badania z zakresu inżynierii genetycznej, prowadzące do
skonstruowania roślin o jak najlepszych cechach do celów fitoremediacji, jednak wiele
prac opiera się na wykorzystaniu naturalnych metalofitów (roślin metalolubnych), które
na drodze spontanicznej sukcesji zasiedlają tereny zanieczyszczone.

W pracy przedstawione zostanie zastosowanie elektrod jonoselektywnych na stałym
podłożu oraz zminiaturyzowanych klasycznych elektrod jonoselektywnych, których
sygnały – mierzone w warunkach przepływu - zastosowano zarówno do analizy smaku
jak i do badań porównawczych próbek roślinnych. Sprawdzono możliwości
opracowanych matryc czujnikowych względem rozróżnienia próbek roślinnych
pochodzących z upraw prowadzonych na podłożu o podwyższonym stężeniu ołowiu
i podłożu nie zawierającym metali ciężkich. Dzięki przeprowadzonej analizie
sklasyfikowano rośliny według kryterium podłoża, na którym rosły.
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Jod jest jednym z pierwiastków niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania
organizmu ludzkiego. Zapewnienie odpowiedniej ilości jodu ma podstawowe znaczenia
dla syntezy hormonów tarczycy, a także dla prawidłowej czynności i budowy gruczołu
tarczowego. W przyrodzie występuje głównie w postaci soli jodkowych
i jodanowych(V): jodku sodu, NaI lub jodku potasu, KI oraz jodanu(V) sodu, NaIO3

Największą zawartością jodu charakteryzują się produkty pochodzenia morskiego:
ryby, skorupiaki. Działania profilaktyczne w Polsce, prowadzone w celu uniknięcia
niedoboru jodu, obejmują przede wszystkim jodowanie soli do użytku domowego.
Innymi produktami będącymi źródłem jodu są m.in.: jogurty, białe sery, kurze jaja. 

Osiągnięcia w naukach biologicznych pozwalają, poprzez zastosowanie
odpowiednich pasz w żywieniu niosek, dokonywać modyfikacji składu chemicznego
jaja kurzego. Wzbogaca się je między innymi w jod. Wbudowany w treść jaja jest on
znacznie lepiej przyswajalny przez organizm ludzki. 

Ze względu na szerokie zastosowanie jaj kurzych w przemyśle spożywczym
i codziennej diecie ważna jest kontrola zawartości występujących w nich składników
mineralnych, jak również identyfikacja ich form.

Celem niniejszej pracy było opracowanie metody badania specjacji jodu w żółtku
i białku kurzego jaja za pomocą techniki sprzężonej: spektrometrii mas połączonej
z chromatografią cieczową. 

Materiał do badań pochodził z polskich sieci handlowych. Całkowitą zawartość
jodu w białku i żółtku kurzego jaja oznaczano z użyciem spektrometru mas z jonizacją
w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS). Opracowano metodę służącą do ilościowej
kontroli jodu w jaju kurzym, co ma szczególne znaczenie przy ocenie produktu
wzbogacanego. 

Analizę specjacyjną jodu prowadzono z użyciem chromatografii wykluczania
(SEC) połączonej ze spektrometrem mas ICP MS. W celu identyfikacji form jodu
występujących w jaju kurzym dobrano odpowiednią fazę ruchomą i jej kwasowość.
W białku oraz żółtku kurzego jaja zidentyfikowano jod w postaci jonów jodkowych. 
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Chemia porfiryn jest jednym z najciekawszych i bardzo obiecujących zagadnień
chemii bionieorganicznej. Cząsteczka porfiryny występuje w postaci
charakterystycznego makrocyklu aromatycznego, złożonego z czterech pierścieni
pirolowych połączonych mostkami metinowymi. Związki te ulegają wielu typom
przemian chemicznych, takim jak: reakcje koordynacji, polimeryzacji, agregacji,
utleniania i redukcji. Biorą czynny udział w procesach katalizy oraz w przemianach
fotochemicznych. W ostatnich latach, istotnym zagadnieniem stała się możliwość
unieruchamiania cząsteczek porfiryn w stałych matrycach, co z powodzeniem realizuje
się za pomocą technologii zol-żel. Polega ona na otrzymaniu substancji szklistych
z roztworów i opiera się na procesie przechodzenia roztworu koloidalnego (zolu) w żel.
Najbardziej popularne są żele krzemionkowe, do otrzymania których jako prekursora
stosuje się tetraetoksysilanu (TEOS).

Celem niniejszej pracy było zastosowanie spektroskopii ramanowskiej i FT-IR do
badania żelu krzemionkowego dotowanego dwiema nierozpuszczalnymi w wodzie
porfirynami o podstawnikach alifatycznych: 2,3,7,8,12,13,17,18-oktaetylo-21H,23H-
porfiryną (H2OEP) oraz Hematoporfiryną IX (HmP). Po porównaniu widm FT-IR
czystej krzemionki (SiO2) oraz krzemionki interkalowanej porfirynami (H2OEP/SiO2,
HmP/SiO2) zaobserwowano niewielkie przesunięcie pasma odpowiadającego drganiom
rozciągającym Si-O odpowiednio z 1083 cm-1 do 1078 cm-1. Jest to prawdopodobnie
skutek oddziaływania porfiryn z tlenami grup siloksanowych (≡Si-O-Si≡) poprzez
wiązanie wodorowe. Atomy tlenu posiadające wolne pary elektronowe mogą pełnić rolę
akceptorów wobec protonów w czasteczkach porfiryn. Sarkany również zaobserwował
podobne przesunięcie pasma drgań rozciągających w podjednostkach Si-O-Al
w zeolitach [1,2] po włączeniu metali w strukturę zeolitu. W widmach Ramana także
obserwuje się przesunięcie pasma odpowiedzialnego za drganie deformacyjne O-Si-O
(bending mode) z 810 cm-1 dla SiO2 do 816 cm-1 dla krzemionki interkalowanej
porfirynami. Jest to najprawdopodobniej spowodowane omawianym wcześniej
tworzeniem się wiązania wodorowego. Dodatkowo, w widmach odpowiadających
H2OEP/SiO2 i HmP/SiO2, odnotowano pojawienie się pasma 599 cm-1, co może być
przypisane drganiu rozciagajacemu w pierścieniach (SiO)3 (breathing mode) [3,4].
Raczej pewne jest, iż włączenie cząsteczek porfiryn do żelu SiO2 skutkuje częściową
reorganizacją jego struktury. Pewna ilość wiązań Si-O ulega zerwaniu, gdy
przestrzennie rozbudowane cząsteczki porfiryny lokują się w porach żelu. Wówczas
w tetraedrycznej strukturze SiO2 tworzą się izolowane trójczłonowe podjednostki.

                                                          
[1] Z. Sobalik, Z. Tvaruzkova, B. Wichterlova, Microporous Mesoporous Mater. 1998, 25, 225-228.
[2] J. Sarkany, J. Mol. Struct. 1997, 410-411, 145-148.
[3] B. Humbert, A. Burneau, J. Non-Cryst. Solids 1992, 143, 75-83.
[4] B. Humbert, J. Non-Cryst. Solids 1995, 191, 29-37.
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W ŚWIETLE BADAŃ 13C I 15N CP/MAS NMR
Agnieszka Lis-Cieplak, Wacław L. Kołodziejski

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny,
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, alis@wum.edu.pl

Cyklodekstryny (CD) są naturalnymi, cyklicznymi oligosacharydami,
zawierającymi od sześciu do kilkunastu jednostek α-D-glukozy, połączonych
wiązaniami 1,4-α-glikozydowymi. Cząsteczka CD ma więc postać pierścienia,
wewnątrz którego znajduje się toroidalna, hydrofobowa wnęka. CD posiadają zdolność
tworzenia kompleksów inkluzyjnych z rozmaitymi cząsteczkami, głównie lipofilowymi,
tworząc kompleksy o lepszej rozpuszczalności w wodzie.[1] Obecnie głównym
zastosowaniem CD w przemyśle farmaceutycznym jest użycie tych związków jako
nośników niepolarnych i trudno rozpuszczalnych w wodzie substancji czynnych leków
w celu zwiększenia ich rozpuszczalności, stabilności i biodostępności.[1,2]

Amantadyna i rymantadyna to aminowe pochodne adamantanu, które wykazują
działanie przeciwwirusowe. Są stosowane w leczeniu grypy wywołanej wirusem typu A
u dzieci i dorosłych.[3,4]

 Kompleksy α, β i γ-CD z amantadyną i rymantadyną otrzymano w postaci
amorficznych proszków metodą wytrącania z roztworu wodnego. Kompleksy badano
technikami spektroskopii 13C i 15N NMR w ciele stałym z wirowaniem próbek pod
kątem magicznym (MAS) i polaryzacją skrośną od protonów (CP). Widma
13C CP/MAS NMR cyklodekstryn i ich kompleksów w ciele stałym zawierają różnie
rozszczepione sygnały, których analiza dostarcza cennych informacji o zmianach
w strukturze i mobilności molekularnej cząsteczek na skutek ich kompleksowania.

                                                          
[1] H. Dodziuk, Handbook of Cyclodextrins, WileyVCH, Weinheim, 2006.
[2]  K. Uekama, F. Hirayama, T. Irie, Chem. Rev. 1998, 98, 2045-2076.
[3] T. Jefferson, V. Demicheli, C. Di Pietrantonj, D. Rivetti, Cochrane Database of Systematic Reviews,

2006, 2. Art. No.: CD001169. DOI: 10.1002/14651858.CD001169.pub3.
[4] M.G. Alves Galvão, M.A. Rocha Crispino Santos, A.J.L. Alves da Cunha, Cochrane Database of

Systematic Reviews, 2008, 1. Art. No.: CD002745. DOI: 10.1002/14651858.CD002745.pub2.



P-58

74

MISFOLDING AND FIBRILLATION OF INSULIN: A BIOPHYSICAL STUDY

Anna Loksztejn

Department of Chemistry, Warsaw University, Pasteura 1, 02-093 Warsaw, Poland;
Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Sokolowska 29/37,

 01-142 Warsaw, Poland

The orderly stacking of misfolded protein molecules in vivo underlies several
neurodegenerative disorders and constitutes a marked problem in biotechnology of
recombinant proteins. Formation of fibrous beta-pleated aggregates, the so-called
amyloids, reflects a generic feature of proteins as polyamides, which can be studied
with synthetic peptide and protein models. In this work bovine insulin has been
employed as a model amyloidogenic polypeptide. Coupling H/D-exchange technique to
time-resolved FT-IR spectroscopy and seed-induced fibrillation of insulin under non-
denaturing conditions permitted demonstration of the fact that a profound structural
disruption is the sine qua non of forming the aggregation-competent conformation. [1]
Moreover, further studies suggest that a densely packed environment around the amide
protons is involved in the fibrils intermolecular beta-sheet motive. In contradiction to
the concept of ‘amyloid fibers as water-filled nanotubes’, elution of D2O-grown fibrils
with H2O is complete, which is reflected by the vanishing of D2O-bending vibrations
[1]. This implies that no ‘trapped water’ is present within insulin fibrils. The rigid
conformations of the native and fibrillar insulin contrast the transient intermediate states
docking at the fibrils’ ends.

Application of induced Cotton effect in insulin amyloid-bound molecules of
Thioflavin T has enabled observation of a new aspect of polymorphism of amyloids:
a chiral bifurcation process. [2] Upon vortexing, two types of aggregates with opposite
chiral senses are formed, however predominance of either species is only stochastically
controlled.

                                                          
[1] W. Dzwolak, A. Loksztejn, V. Smirnovas, Biochemistry 2006, 45, 458143-8151. 
[2] A. Loksztejn, W. Dzwolak, J. Mol. Biol. 2008, 379, 9-16.
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UWODORNIENIE DINITROTOLUENU (DNT) DO TOLUILENODIAMINY (TDA)
NA ZŁOŻU KATALIZATORA STAŁEGO

Stefan Szarlik, Paweł Łysik, Michał Dyczewski, Stanisław Piechota,
Małgorzata Jarosz

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

Celem pracy było przygotowanie instalacji badawczej do potrzeb uwodornienia
DNT do TDA oraz wytypowanie katalizatorów procesu uwodornienia DNT na złożu
stacjonarnym i wybór najlepszego. Przebadano kilka rodzajów katalizatorów.
Badania prowadzone na pierwszym katalizatorze niklowym (A), firmy Sud-Chemie,
wykazały słabe przereagowanie DNT. Podobna sytuacja wystąpiła przy badaniu
kolejnego katalizatora niklowego (B), firmy Kataleuna. W tym wypadku uzyskano
nawet gorsze przereagowania niż w poprzednich badaniach. Przy pracy z tym
katalizatorem obserwowany był też większy pik temperaturowy w złożu, dochodzący
do 141 °C, podczas gdy na poprzednim katalizatorze dochodził on do 128 °C. Oba te
katalizatory nie spełniły wymaganego warunku: doprowadzenia do całkowitego
przereagowania DNT.
Najlepsze wyniki uzyskano na katalizatorze palladowym Pd/Al2O3 (C), firmy
Kataleuna. W temperaturze 118 °C niecały surowiec uległ przereagowaniu, jednak w
temperaturze 125 °C analiza wykazała całkowite przereagowanie DNT. Po zwiększeniu
stężenia DNT w surowcu do 3,4 % uzyskano również 100 % przereagowanie. Badania
wykazały, że przy zmniejszeniu wodoru do 33 l/h w produkcie znów pojawiło się
nieprzereagowane DNT. Można stwierdzić, że katalizator palladowy na Al2O3 jest
najlepszym z przebadanych katalizatorem do uwodornienia DNT.
Przebadane katalizatory niklowe powodowały przegrzewanie się złoża o 10 °C (A) oraz
o 23 °C (B) podczas reakcji uwodorniania, przy stężeniu 2,4 % DNT w surowcu.
W katalizatorze palladowym (C) występował w złożu mniejszy pik temperaturowy niż
obserwowany podczas badań na katalizatorach niklowych. Temperatura w złożu
wzrastała o 5 °C dla stężenia 2,4 % DNT i o 7 °C dla stężenia 3,4 % DNT w surowcu.
Na podstawie przeprowadzonych badań można wyprowadzić wniosek, że katalizatory
w złożu których obserwuje się duży pik temperaturowy można wyeliminować jako te,
które ulegają szybkiej dezaktywacji. Dobry katalizator powinien charakteryzować się
płaskim profilem temperaturowym w złożu podczas przebiegu reakcji uwodorniania
DNT do TDA. 
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SYNTEZA ENANCJOMERYCZNIE CZYSTYCH POLIHYDROKSYLOWYCH
ZWIĄZKÓW O STRUKTURZE BICYKLO[4.3.0]NONANU Z D-GLUKOZY
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Polihydroksylowe monocykliczne pochodne karbacukrów (takie jak 1 lub 2)
znane są jako związki o interesujących właściwościach biologicznych. Dużo mniej
zbadane bicykliczne analogi wykazują aktywność jako inhibitory glikozydazy
i glikomimetyki.[1]
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W naszym zespole została opracowana metodologia otrzymywania bicyklicznych
analogów 5a i 5b z allilocynowej pochodnej D-glukozy.[2]
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Funkcjonalizacja pierścienia A pochodnej bicyklicznej 5a i 5b prowadzi do
wysokosfunkcjonalizowanych optycznie czystych pochodnych bicyklo[4.3.0]nonanu
o potencjalnej aktywności biologiczniej. 
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[1] G. Mehta, S. S. Ramesh, Tetrahedron Lett, 2001, 42, 1987.
[2] S. Jarosz, A.Gaweł, Eur. J. Org. Chem. 2005, 3415.



P-61

77

VOLTAMMETRIC PROBING OF MODEL PHOSPHOLIPID MEMBRANES IN THE
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Dorota Matyszewska, Renata Bilewicz

Faculty of Chemistry, University of Warsaw,,
ul. Pasteura 1, 02093 Warsaw, Poland, dchibowska@chem.uw.edu.pl

Perfluorinated acids (PFCAs) are fully fluorinated analogues of carboxylic acids
found ubiquitously in the environment, including wildlife and humans [1]. Those
chemicals accumulate in blood and liver and may affect the permeability of cell
membranes [2]. Therefore, spectroscopic and electrochemical techniques have been
employed to investigate the influence of the selected compounds, perfluorooctanoic acid
(PFOA) and perfluorooctanesulphonic acid (PFOS), on the characteristics of model
phospholipid membranes.

A model biological membrane was composed of 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine (DMPC). In previous monolayer experiments at the air-water interface
and PM-IRRAS studies it has been proved that the incorporation of both PFOA and
PFOS into a model membrane leads to the formation of a more fluidic layer and to the
changes in the orientation and conformation of phospholipid molecules in a membrane
[3,4], which can be compared to the changes observed in the presence of cholesterol in
a bilayer. 

In the present work we use electrochemical probes of different charges and
hydrophilicity to monitor the effect of PFOS upon the lipid bilayer transferred onto gold
by the combination of Langmuir-Blodgett and Langmuir-Schaefer techniques.
Electrostatic interactions may explain the different accessibilities of the electrode
surface by the selected electroactive probes: Fe(CN)6

3-/4- and Ru(NH)6
3+/2+. Adsorptive

behavior detected for the positively charged probe indicates interactions with negatively
charged PFCAs present in the layer. Concentration of perfluorinated compound and
time of the interaction are also important factors. Moreover, it was found that
the presence of PFCAs in a model membrane decreases the ability of the film to
incorporate such electroactive drugs as doxorubicin, which also proves that PFCAs may
influence the permeability of model membranes to biologically important species. 

                                                          
[1] J. P. Giesy, K. Kannan, Environ. Sci. Technol. 2002, 36, 146A-152A.
[2] W. Hu, P. D. Jones, L. King, P. Fraker, J. Newsted, J. P. Giesy, Comp. Biochem. Phys. C 2003, 135

77-88.
[3] D. Matyszewska, K. Tappura, G. Orädd, R. Bilewicz, J. Phys. Chem. B 2007, 111, 9908-9918.
[4] D. Matyszewska, J. Leitch, R. Bilewicz, J. Lipkowski, Langmuir 2008, 24, 7408-7412.
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WPŁYW TLENKU AZOTU I JEGO POCHODNYCH NA GLIKOZYLAZĘ
ADENINOWĄ DNA- MUTY
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Marcin Kruszewski
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Tlenek azotu (NO●) jest bardzo reaktywną cząsteczką wytwarzaną w układach
biologicznych z argininy przez syntazy tlenku azotu. Tlenek azotu i jego pochodne
mogą bezpośrednio oddziaływać na makrocząsteczki występujące w komórkach, np. na
białka i DNA. Białka zawierające jako grupy prostetyczne jony żelaza, bądź
bezpośrednio koordynowane przez reszty aminokwasowe białek lub wchodzące w skład
większych struktur (np. hem lub gniazda żelazowo-siarkowe) powszechnie występują w
organizmach żywych. Przykładem takich białek są glikozylazy DNA, enzymy
uczestniczące w naprawie DNA z wycięciem zasady i zapobiegające genotoksycznym i
mutagennym skutkom powstawania utlenionych zasad. Niektóre glikozylazy, np.
endonukleaza III oraz białko MutY i ich ssacze homolog, zawierają gniazda żelazowo-
siarkowe [4Fe-4S]. Szczególnie ciekawe wydaje się białko MutY jeden z enzymów tzw.
„układu GO” zapobiegające niekorzystnym skutkom powstawania 8-oksoguaniny (GO).
W odróżnieniu od innych glikozylaz DNA wycinających uszkodzone zasady, białko
MutY wycina błędnie sparowaną w czasie replikacji, ale nieuszkodzoną adeninę z pary
GO:A, zapobiegając w ten sposób powstaniu transwersji GC:TA w następnej rundzie
replikacyjnej. Białko MutY zawiera w swojej strukturze gniazdo żelazowo-siarkowe,
dokoordynowane przez cysteiny łańcucha aminkowasowego. Gniazdo żelazowo-
siarkowe nadaje białku MutY strukturę drugorzędową oraz prawdopodobnie jest
odpowiedzialne za regulację aktywności tego enzymu.

Badania ostatnich lat wykazały, że tlenek azotu oraz silne związki utleniające tj.
nadtlenoazotyn, anionorodnik ponadtlenkowy powstające w sposób naturalny w
organizmie, m.in. w stanach zapalnych, mogą wybijać gniazdo żelazowo-siarkowe z
białek lub tworzyć z nim dinitrozylowe kompleksy żelaza (DNIC). Taka modyfikacja
gniazda żelazowo-siarkowego powoduje zmiany konformacyjne białka i zmianę lub
zahamowanie jego aktywności biologicznej. 

W mojej pracy badam wpływ tlenku azotu na konformację i aktywność białka
MutY. Przeprowadziłam badania wpływu tlenku azotu i jego pochodnych na gniazdo
żelazowo-siarkowe in vitro i in vivo za pomocą elektronowego rezonansu
paramagnetycznego, dichroizmu kołowego oraz badając aktywność białka MutY.

Okazało się że potraktowanie bakterii E.coli wytwarzających białko MutY
donorem tlenku azotu DEANO((Z)(1-N,N dietyloamino)diazen-1-ium-1,2-diolan sodu)
powoduje powstanie dinitrozylowych kompleksów żelaza, który zanikają podczas
izolacji białka z tych bakterii. Porównałam również aktywność biologiczną natywnego
białka oraz wyizolowanego z bakterii potraktowanych donorem tlenku azotu. Pod
wpływem działania tlenku azotu aktywność natywnego białka MutY zanika (już po
potraktowaniu 50 mikromolami NO), natomiast aktywność białka wyizolowanego z
bakterii potraktowanych NO nie zanika.

Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr projektu NN 204 07733
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Spektroskopia NMR jest jednym z najważniejszych narzędzi współczesnej chemii
organicznej dostarczając informacji o strukturze i dynamice molekuł w roztworach.
Trójwymiarowe eksperymenty NMR pozwalają na lepszą separację sygnałów, dokładny
pomiar przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia, co znacznie ułatwia analizę widm
związków organicznych o bardziej skomplikowanej strukturze. 

Jednakże ze względu na naturalne zawartości izotopowe oraz szerokie zakresy
spektralne molekuł organicznych, pomiary widm o wyższej wymiarowości (stosowane
w badaniach biomolekuł), są często trudniejsze, a niezbędne czasy pomiaru
niepraktyczne. Chociaż pomiar widm 2D jest możliwy w czasie od kilku minut do kilku
godzin, to niemożliwy jest, w rozsądnym czasie, konwencjonalny pomiar widma 3D.
Wynika to z konieczności spełnienia teorematu Nyquista. 

W naszych eksperymentach wykorzystujemy metodę Wielowymiarowej
Transformaty Fouriera (MFT) [1-5],wraz z próbkowaniem losowym przestrzeni czasów
ewolucji umożliwiającą rejestrację widm 3D w czasie kilku godzin oraz utrzymującą
wysoką rozdzielczość w pośrednio rejestrowanych wymiarach. 

Wykorzystując techniki: 3D TOCSY-HSQC, 3D HSQMBC oraz 3D COSY-
HMBC, pokazaliśmy na przykładzie strychniny, 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. [6]

Dokonaliśmy również pomiaru heterojądrowych stałych sprzężenia
wykorzystując widma 3D HSQC-TOCSY. [7] Badaną molekułą była strychnina,
cząsteczka organiczna o dość skomplikowanej budowie. 

Dzięki zastosowaniu widm 3D NMR dokonaliśmy przypisania sygnałów
w molekule prenolu-10 za pomocą technik 3D TOCSY-HSQC oraz 3D COSY-HMBC.
[8] Dotychczas takie przypisanie za pomocą widm 1D oraz 2D okazywało się
niemożliwe z powodu nakładania się sygnałów.

                                                          
[1] K. Kazimierczuk, W. Koźminski, I. Zhukov, J. Magn. Reson. 2006, 179, 323-328.
[2] K. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, I. Zhukov, J. Biomol NMR 2006, 36, 157-168.
[3] K. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, I. Zhukov, J. Magn. Reson. 2007, 188, 344-356.
[4] K. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, I. Zhukov, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 5404-5405.
[5] K. Kazimierczuk, A. Zawadzka, W. Koźmiński, J. Magn. Reson. 2008, 192, 123-130.
[6] M. Misiak, W. Koźmiński, Magn. Reson. Chem, 2007, 45, 171-174.
[7] M. Misiak, W. Koźmiński, Magn. Reson. Chem. 2009, 47, 205–209.
[8] M. Misiak, W. Koźmiński, M. Kwasiborska, J. Wójcik , E. Ciepichal, E. Swiezewska, Magn. Reson.

Chem. w druku.
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Obecność metali ciężkich w środowisku jest efektem różnorodnej działalności
człowieka: eksploatacji złóż naturalnych, spalania paliw, nieprawidłowego składowania
odpadów przemysłowych i komunalnych. Aktualny stan skażenia środowiska stwarza
konieczność przeciwdziałania dalszemu jego zatruwaniu zwłaszcza poprzez szersze
stosowanie technologii bezodpadowych, utylizację odpadów i ich recykling. Niezbędne
jest też poszukiwanie technologii rekultywacji skażonych środowisk. Obiecującym
kierunkiem badawczym jest poszukiwanie roślin zdolnych do spełniania takiej funkcji.

Do najbardziej niebezpiecznych i stale rosnących zanieczyszczeń należy platyna
(emitowana np. przez katalizatory). Osadza się ona na powierzchni gleby, przenika do
jej wnętrza, a następnie przedostaje się do tkanek roślinnych i wraz z pokarmem do
organizmów ludzkich i zwierząt, co jest przyczyną wielu ciężkich zaburzeń
zdrowotnych. Dlatego też warto jest poszukiwać metod zwiększania stopnia akumulacji
metali w roślinach w celu rekultywacji skażonych gleb i zbiorników wodnych. Z tego
względu ważne są wszelkie czynniki powodujące zahamowanie translokacji metali
i wzrost ich akumulacji w roślinie. Można to osiągnąć poprzez dobór odpowiedniego
pH, zastosowanie czynników chelatujących, biostymulatorów i mikoryzę. Rośliny
potrafią samodzielnie przystosować się do niekorzystnych warunków dla wzrostu
i rozwoju uruchamiając szereg szlaków metabolicznych, jednakże reakcja roślin jest
zbyt wolna. Biostymulatory wzrostu dzięki związkom fenolowym wspomagają te
naturalnie zachodzące procesy nie zaburzając procesów fizjologicznych. Do
szczególnych cech biostymulatorów należy to, że w sposób zrównoważony wpływają
na roślinę.

Zbadano wpływ biostymulatora wzrostu Asahi SL na akumulację związków
platyny w Arabidopsis thaliana. Na podstawie otrzymanych wyników można
stwierdzić, że rzodkiewnik pospolity w większym stopniu akumuluje związki Pt(II) niż
Pt(IV). W przypadku każdej z form platyny istotne znaczenie ma stężenie metalu
w roztworze hydroponicznym, ponieważ stopień akumulacji metalu rośnie
proporcjonalnie do stężenia podawanego metalu. Znaczący wpływ na wzrost akumulacji
Pt(II) ma dodany do pożywki biopreparat Asahi SL, który spowodował około trzykrotne
zwiększenie zawartości platyny w części nadziemnej i podziemnej rośliny. Ponadto
rośliny osiągały dwukrotnie większą masę w porównaniu z grupą kontrolną a zatem
sumarycznie wydajność ekstrakcji metalu z roztworu hydroponicznego wzrosła
sześciokrotnie.
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ZASTOSOWANIE TECHNIK JĄDROWYCH W BADANIU PROCESÓW
MEMBRANOWYCH 

Agnieszka Miśkiewicz, Grażyna Zakrzewska-Trznadel, Andrzej Dobrowolski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, amiskiewicz@ichtj.waw.pl

Od początku lat 50-tych ubiegłego wieku do badania wielu procesów
przemysłowych i środowiskowych zaczęto stosować metody znacznikowe. Naukowe
uzasadnienie i podstawy teoretyczne tych metod przedstawione zostały w publikacji
Danckwerts’a.[1] Badania znacznikowe są bezinwazyjną metodą poznania dynamiki
przepływu mediów w aparatach. Wprowadzenie znacznika, np. substancji
promieniotwórczej, o właściwościach fizykochemicznych zbliżonych do właściwości
badanego medium pozwala na określenie parametrów transportowych tego medium. 

Dokładne poznanie zjawisk zachodzących podczas filtracji membranowej
przebiegającej w modułach membranowych, które stanowią zamknięte aparaty jest
utrudnione. Metody znacznikowe stanowią alternatywę dla skomplikowanych
i wymagających specjalistycznej, kosztownej aparatury, metod (np. MRI, UTDR,
techniki mikroskopowe) badania tych zjawisk. Za pomocą technik znacznikowych
można ocenić efektywność separacji składników roztworu, określić współczynnik
dekontaminacji i zatrzymania. Można także określić akumulację separowanych
składników w membranie i na jej powierzchni, a więc badać zjawisko tzw. foulingu
i blokowania porów. 

W pracy badano możliwość zastosowania znaczników promieniotwórczych 
w celu uzyskania informacji na temat średnich czasów przebywania mediów w

aparacie, hydrodynamiki przepływu oraz zjawisk mieszania. 
W badaniach modułów ultrafiltracyjnych pracujących w przepływie krzyżowym

i w warunkach filtracji dynamicznej z przepływem Couette’a-Taylora stosowano dwa
znaczniki: fluoresceinę oraz izotop Tc-99m. Badania radioznacznikowe dynamiki
przepływu podczas filtracji membranowej przeprowadzono także na instalacji
wielkolaboratoryjnej, wyposażonej w ceramiczny moduł rurowy. Badania wykazały, że
korzystniej jest prowadzić proces w aparacie z przepływem helikoidalnym Taylora-
Couetta niż w prostym aparacie z przepływem krzyżowym: przepływ w aparacie
z obracającym się cylindrem był bardziej zbliżony do przepływu tłokowego, a jego
struktura zależała od szybkości obrotów cylindra.

Przeprowadzono również próby zastosowania różnych związków kompleksowych
technetu-99m jako znacznika fazy ciekłej w celu minimalizacji zjawiska sorpcji
radioznacznika na częściach badanych instalacji. 

Przy użyciu metod radioznacznikowych badano także możliwość śledzenia
zjawisk zachodzących w warstewce przymembranowej wywołanych przez akumulację
składnika zatrzymywanego przez membranę. W badaniach jako medium filtrowane
wykorzystano bentonit znakowany 68Ga. Wykonano próby sorpcji galu na bentonicie,
testy wymywania i określono warunki przygotowania trwałego znacznika fazy stałej.
Przygotowany znacznik używany był w badaniach szybkości narastania warstwy osadu
na membranie ultrafiltracyjnej.
                                                          
[1] P. V. Danckwerts, Chem. Eng. Sci. 1953 2, 1-73.
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OPRACOWANIE UKŁADU PRZEPŁYWOWEGO DO OZNACZANIA
ACETYLOCHOLINY Z ZASTOSOWANIEM REAKCJI ENZYMATYCZNEJ I

DETEKCJI POTENCJOMETRYCZNEJ

Monika Mroczkiewicz, Łukasz Górski, Mariusz Pietrzak, Elżbieta Malinowska

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

Celem pracy było opracowanie przepływowego układu do oznaczania
acetylocholiny z wykorzystaniem reakcji enzymatycznej oraz detekcją
potencjometryczną przy pomocy jonoselektywnych elektrod z polimerową membraną. 

W wyniku enzymatycznej reakcji hydrolizy acetylocholiny przez
acetylocholinesterazę powstaje cholina oraz anion octanowy. Wiele znanych metod
oznaczania acetylocholiny wykorzystuje tę właśnie reakcję hydrolizy enzymatycznej,
która zachodzi także naturalnie i jest ściśle związana z przekazywaniem sygnału
nerwowego. Dotychczas nie została jednak opisana metoda analityczna pozwalająca na
oznaczanie acetylocholiny na podstawie stężenia jonów octanowych. Ponadto,
w literaturze nie ma wielu doniesień dotyczących elektrod jonoselektywnych czułych na
jony octanowe. 

Kolejnymi etapami pracy, prowadzącymi do skonstruowania przepływowo –
wstrzykowego układu do oznaczania acetylocholiny były: 

• Wybór i optymalizacja metody immobilizacji enzymu, możliwej do
wykorzystania w warunkach ciągłego przepływu cieczy; stosowanymi metodami
były: kowalencyjne unieruchomienie enzymu na amberlicie XAD7
z zastosowaniem aldehydu glutarowego jako łącznika oraz zamykanie w żelu
alginianu wapnia metodą elektrorozpraszania.

• Zbudowanie reaktora z immobilizowanym enzymem oraz jego optymalizacja. 
• Zbadanie serii elektrod z polimerowymi membranami, zawierającymi

kompleksy cyrkonu lub glinu z pochodnymi porfiryn, a następnie wybór
elektrody z membraną o najlepszej charakterystyce. 
Opracowany układ pozwala na oznaczanie acetylocholiny w zakresie stężeń

10-4 - 10-1 mol·dm-3. Otrzymane wyniki są powtarzalne. Opracowany układ działa
poprawnie przez 10 dni i pozwala na oznaczenie 50 próbek na godzinę. 
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Rys. 1 Kalibracja elektrody z membraną z
Zr[tTPP]Cl2, 2% mol KTFPB na roztwory
acetylocholiny w układzie przepływowym,
z zastosowaniem reaktora wypełnionego
nośnikiem z immobilizowanym enzymem;
sygnały pochodzą od roztworów
acetylocholiny o stężeniach: (od lewej)
10–4; 10–3; 10–2; 10–1; 10–2; 10–3; 10–4

mol·dm–3.
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POWIĘKSZANIE SKALI PROCESÓW BAZUJĄCYCH NA SUROWCACH
ODNAWIALNYCH

Monika Nemtusiak, a Antoni R. Migdał, a Jacek Kijeński, a,b Lidia Lewicka, a
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bPolitechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (filia w
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Proces wewnątrzcząsteczkowej dehydratacji gliceryny jest znany i szeroko
opisany w literaturze.[1,2] Głównym produktem reakcji jest aldehyd akrylowy
(akroleina), z którego po utlenieniu otrzymać można kwas akrylowy.

Kwas akrylowy i jego pochodne – akryloamid, akrylonitryl czy estry akrylowe –
stanowią surowce wyjściowe do otrzymywania całej gamy polimerów akrylowych
o bardzo szerokich zastosowaniach w budownictwie, włókiennictwie, rolnictwie
i medycynie.[3][4] Rosnące zapotrzebowanie na pochodne akrylowe ze względu na
deficyt propylenu (głównego surowca w dominującej technologii otrzymywania kwasu
akrylowego) realizowane jest przez import. Alternatywą dla technologii opartej na
propylenie jest proces bazujący na glicerynie. Dodatkowo, z uwagi na produkcję
biokomponentów do paliw – estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) –
i pojawienie się dużych ilości niezagospodarowanej gliceryny, ten sposób
otrzymywania kwasu akrylowego wydaje się rozwiązaniem atrakcyjnym i adekwatnym
dla sytuacji gospodarczo – ekonomicznej Polski.

W Instytucie Chemii Przemysłowej podjęto intensywne prace nad opracowaniem
i optymalizacją warunków przebiegu całego procesu otrzymywania monomerów
akrylowych z gliceryny. W pierwszym wysiłki skoncentrowano na procesie
odwodnienia gliceryny. W skali laboratoryjnej reakcje prowadzono w układzie
przepływowym, pod ciśnieniem atmosferycznym, w temperaturach z zakresu 290 -
400°C, na katalizatorach glinokrzemianowych. Obiecujące wyniki – wysoka konwersja
gliceryny do akroleiny – postanowiono przełożyć na większą skalę. W tym celu
zaprojektowano i skonstruowano prototyp aparatury wykonanej w większości ze stali
kwasoodpornej. Zestaw aparaturowy jest w stanie pomieścić do 500 cm3 katalizatora,
a jego zdolność przerobowa wynosi do 3kg surowca/godz. 

Prowadzone prace są częścią realizowanego w IChP projektu „Synteza kwasu
akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne w tym o frakcję
glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
                                                          
[1] J. Barrault, Y. Pouilloux, J. M. Clacens, C. Vanhove, S. Bancqart, Catalysis Today 2002, 75, 177-181.
[2] W. Bühler, E. Dinjus, H.J. Ederer, A Kruse, C Mas, Journal of Supercritical Fluids 2002,22, 37-53.
[3] J. Pielichowski, A. Puszyński Technologia tworzyw sztucznych, Warszawa, WNT 2003, 118-126.
[4] B. Tyliszczak, K. Pielichowski Czasopismo techniczne 2007, z.1 – ch, 160 - 167.
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REAKCJE PRZENIESIENIA ŁADUNKU W CIECZACH JONOWYCH W
PORÓWNANIU DO KLASYCZNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW

NA PRZYKŁADZIE BR2
·-

Jan Grodkowski, Małgorzata Nyga, Jacek Mirkowski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Ciecze jonowe są to sole składające się z organicznego kationu i nieorganicznego
lub organicznego anionu. Wielką zaletą cieczy jonowych jest łatwość przewidywania
ich własności takich jak mieszalność z wodą lub rozpuszczalnikami organicznymi czy
temperatura topnienia. Uzyskuje się je poprzez odpowiedni dobór długości łańcucha 

w kationie i rodzaju anionu. Można więc ciecze jonowe nazwać projektowalnymi
rozpuszczalnikami.

We wcześniejszych badaniach śledzona była reakcja anionorodnika Br2
·-

z chloropromazyną w cieczy jonowej bis[(triflurometylo)sulfonylo]imidu
metylotributyloamoniowego (R4NNTf2) i innych rozpuszczalnikach. Stabilność Br2

·-

była dużo większa w cieczy jonowej i acetonitrylu niż w wodzie i alkoholach [1].
Źródłem rodnika Br2

·-powstającego na drodze reakcji(1)-(3) w cieczy jonowej był
1,2-dibromoetan 

(1)e-
sol + BrCH2CH2Br → Br-+ ·CH2CH2Br

(2)·CH2CH2Br → CH2 = CH2 +Br·

(3)Br· + Br-→ Br2
·- 

Metodą badania była radioliza impulsowa. Reakcje były inicjowane przez impulsy
elektronów o czasie trwania 10ns i energii 10MeV. Przejściowe produkty były
obserwowane przy pomocy szybkiej spektrofotometrii w zakresie czasów ns-ms. 

Celem pracy jest badanie reakcji Br2
·- w cieczy jonowej z innymi akceptorami.

                                                          
[1] Grodkowski J, Neta J Phys Chem A, 2002, 106,11130 -11134.
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SYNTHESIS OF MACROCYCLIC RECEPTORS CONTAINING FURAN UNITS
USING DYNAMIC COMBINATORIAL CHEMISTRY TOOLS

Aleksandra Obrocka-Hrycyna,a Krzysztof Ziach,a Janusz Jurczaka,b

aDepartment of Chemistry, University of Warsaw, Pasteura 1, 02-093 Warsaw, Poland,
aobrocka@chem.uw.edu.pl

bInstitute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences,
 Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw

Dynamic Combinatorial Chemistry (DCC), new synthetic methodology, 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.[1,2]

Herein we present results of investigation of the macrocyclic imines formation
reaction using DCC methods. Furan-derived dialdehydes and a set of α,ω-diamines
were used as building blocks in the presence of several inorganic (alkaline salts)
templates.
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Figure 1: Template synthesis of libraries
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. Progress of reduction was monitored by UV
spectroscopy. Libraries of amines were analysed using ESI-MS and High Performance
Liquid Chromatography (HPLC) to quantitatively determine template effects.[3]

                                                          
[1] Corbett, P.T.; Leclaire, J.; Vial, L.; West, K.R.; Wietor, J-L.; Sanders, J.K.M.; Otto, S., Chem. Rev.,

2006, 106, 3652.
[2] Rowan, S.J.; Cantrill, S.J.; Cousins, G.R.L.; Sanders, J.K.M.; Stoddart, J.F., Angew. Chem. Int. Ed.,

2002, 41, 898.
[3] Ziach, K.; Jurczak, J. Org. Lett., 2008, 10 , 5159.
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NMR SPIN-SPIN COUPLING CONSTANTS
TRANSMITTED THROUGH IR – H…H – N BOND [1]
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We present the calculations of NMR shielding tensors and spin-spin coupling
constants transmitted through Ir—H…H—N dihydrogen bonds. For this purpose, three
six-coordinated complexes of iridium (see Figure 1) have been selected as models of
heavy metal complexes and the NMR properties have been calculated within the DFT-
ZORA (density functional theory zeroth-order regular approximation) methodology.
The influence of intramolecular interactions between hydrogen atoms from IrH3 and
NH2 groups (including both single dihydrogen bonding and bifurcated hydrogen
bonding) on the NMR properties has been discussed and the results have been compared
with the experimental observations. In complexes where the dihydrogen bond occurs,
the calculated value of ”through-space” 1hJ(HaHb) is in the range 1.6 - 7.9 Hz
(depending on the model, but with R(Ha-Hb) < 2.0 Å), while the experimental values are
2 - 5 Hz [2] for similar Ha-Hb distances. The 2hJ(NH) coupling is also sizeable, ranging
from approximately -5.1 Hz for dihydrogen bonds of 2 Å up to -7.1 Hz for very short
(1.6 Å) dihydrogen bonds, and should therefore be acessible experimentally when using
15N-labelled compounds. The dihydrogen-bond transmitted spin-spin coupling constants
1hJ(HH) and 2hJ(NH) and shielding tensor of Ha atom have been found to be the most
sensitive probes of the Ha-Hb distance, what potentially makes them attractive tools to
determine the structure of molecules. The main conclusions are qualitatively similar to
those drawn from nonrelativistic calculations in small inorganic complexes, and
the spin-orbit relativistic effects influence the NMR shielding constants far more than
the spin-spin coupling constants.

Figure 1: The structures of the systems under study with the Ha-Hb distances (in Å)
marked and energies relative to the most stable structure.

                                                          
[1] M. Olejniczak and M. Pecul, ChemPhysChem, in print
[2] J. C. Lee Jr, E. Peris, A. L. Rheingold and R. H. Crabtree, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 11014.
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BADANIA SKŁADU RÓWNOWAGOWEGO MIESZANINY
TRIIZOPROPYLOBENZENÓW. BADANIA OBLICZENIOWE. 

Sławomir Ostrowski, Robert Brzozowski, Zygmunt Bujnowski, Paweł Oracz,
Jan Cz. Dobrowolski

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

Triizopropylobenzeny (TIPB) są produktami alkilacji benzenu z propylenem,
izopropanolem lub innymi czynnikami alkilującymi, w procesie prowadzonym na
katalizatorach o właściwościach kwasowych typu Friedla-Craftsa. 
Znaczącą ilość izomerów TIPB otrzymuje się również jako produkt uboczny w procesie
syntezy kumenu. Mieszanina TIPB jest źródłem pozyskiwania 1,3,5-TIPB, który ma
szerokie zastosowanie przemysłowe min. jako wysokotemperaturowy rozpuszczalnik,
surowiec w chemii rolnej, w farmacji do produkcji: regulatorów lipidów oraz
floroglucyny. W mieszaninie TIPB obok 1,3,5-TIPB wystepuje 1,2,4-TIPB, obecność
trzeciego z izomerów 1,2,3-TIPB nie jest wykrywana. W literaturze nie ma
wiarygodnych danych dotyczących składu izomerycznego mieszaniny TIPB w stanie
równowagi termodynamicznej dlatego wykonano również badania eksperymentalne
udziału izomerów TIPB w mieszaninie, uzyskując stan równowagowy izomerów TIPB
w procesach: izomeryzacji i dysproporcjonowania, prowadzonych na katalizatorze
AlCl3. W stanie równowagowym oznaczona zawartość izomerów w 85°C, wynosi dla
1,3,5-TIPB 97.8% i dla 1,2,4-TIPB 2.2%. Izomeru 1,2,3-TIPB nie stwierdzono. 

Stosowane przez nas metody obliczeniowe dały dobre rezultaty w badaniu składu
mieszaniny równowagowej min. Diizopropylonaftalenów, [1] cymenów [2]
i diizopropylobenzenów, [3] gdzie uzyskaliśmy dobrą zgodność z danymi
eksperymentalnymi. W tej pracy, stosując metodę DFT/B3PW91/6-311++G**,
oszacowaliśmy, że dominującym izomerem w mieszaninie równowagowej jest 1,3,5-
TIPB, którego udział procentowy, w zakresie temperatur 0-300oC, zmienia się od 98.98
do 99.98%. Oszacowaliśmy też, że obecność izomeru 1,2,4-TIPB powinna wahać się
w przedziale 0.02-1.02% zaś trzeci izomer 1,2,3-TIPB nie powinien występować
w istotnych ilościach. A zatem nasze obliczenia rzeczywiście są w dobrej zgodności
z danymi doświadczalnymi. Ma to tym większe znaczenie, że skład mieszaniny TIPB
oszacowany za pomocą metod termochemicznych, opartych na teorii udziałów
grupowych, daje wyniki nie zgodne z doświadczalnymi.

                                                          
[1] R. Brzozowski, J. Cz. Dobrowolski, M. H. Jamróz, W. Skupiński, J. Mol. Catal. A: Chem. 2001,170,

95–99.
[2] R. Brzozowski, J. Cz. Dobrowolski, M. H. Jamróz, Catal. Commun. 2002, 3, 141–144.
[3] S. Ostrowski, J. Cz. Dobrowolski, M. H. Jamróz, R. Brzozowski, Catal. Commun. 2004, 5, 733-737.
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USTALENIE SKUTECZNYCH BARIER ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
ZANIECZYSZCZEŃ Z ODPADÓW PRZEMYSŁU MINERALNEGO
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Składowiska odpadów metalurgicznych są przyczyną zanieczyszczenia
środowiska naturalnego. Nieprawidłowa gospodarka odpadami może doprowadzić do
przedostawania się groźnych substancji do wód gruntowych, gleby i do atmosfery.
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. Nie zawsze,
jednak proces bioługowania zmniejsza mobilność toksycznych pierwiastków
w odpadach.

Badano próbki odpadów z huty stali nilkowo-chromowej ze Szklar. Badane próbki
poddano procesowi bioługowania w układzie sekwencyjnym. Do kolby wprowadzano:
materiał mineralny i pożywkę zaszczepioną bakteriami. W pierwszym etapie
prowadzono bioługowanie bakteriami heterotroficznymi Pseudomonas fluorescens,
Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis, natomiast w drugim bakteriami
autotroficznymi: Acidithiobacillus ferrooxidans i Acidithiobacillus thiooxidans.
Następnie porównano wymywalność pierwiastków z bioługowanych i surowych
odpadów wykorzystując ekstrakcje wodą. Zawartości Co, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn
w ekstraktach oznaczono techniką ICP-MS. Zawartość badanych pierwiastków
w próbkach odpadów po bioługowaniu jest mniejsza niż w materiale surowym,
natomiast ilość wymywanych pierwiastków wodą jest znacznie większa po procesie
bioługowania. Odpady po bioługowaniu powinny być więc deponowane na specjalnych
składowiskach. Dodatek materiałów ilastych może być skutecznym sposobem
ograniczenia migracji jonów metali do wód gruntowych. W celu sprawdzenia
poprawności tej tezy przebadano skuteczność: bentonitu, kaolinitu i zeolitów.
Zastosowano także dodatkowe modyfikacje różnego rodzaju kompleksonami m. in.
kwasem nitrylotrójoctowym. Następnie przebadano komercyjne preparaty oraz cement.
Najbardziej efektywną barierę rozprzestrzeniania się jonów tworzy cement. Próbki po
bioługowaniu sekwencyjnym przed składowaniem mogłyby być zatem wymieszane
z cementem. Pierwiastki, które wymywają się z odpadów w największych ilościach –
Ni, Cr i Co (kilka tysięcy ppm) są wiązane przez cement prawie w 100%. Pb jest
pierwiastkiem, który w badanych próbkach występuje na dużo mniejszym poziomie niż
inne pierwiastki. Jest on w największym stopniu wiązany przez cement (80-90 %),
a przez bentonit praktycznie w ogóle. We wszystkich przypadkach (bentonit, zeolit,
kaolinit) adsorpcja Cu i Zn jest wyższa niż 60% (często nawet 100%), natomiast
w przypadku bentonitu stopień wiązania jest niewielki.

Praca finansowana z grantu KBN: K 118/T09/2005 295
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THE SIMPLE MODEL OF THE POTENTIOMETRIC RESPONSES OF VARIOUS
INERT ELECTRODES MONITORING THE DYNAMICS OF THE H2O2-BASED

HOMOGENEOUS OSCILLATORS

Katarzyna Pękala, Marek Orlik

Laboratory of Electroanalytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of
Warsaw, Pasteura 1, 02-093 Warsaw, POLAND

Inert electrodes are usually used for the potentiometric measurements in various
systems. The proper interpretation of potentiometric kinetic data is crucial for
the diagnosis of the correct reaction mechanism.We found [1] that for the homogeneous
oscillators involving hydrogen peroxide and either thiocyanates or thiosulfates [2,3],
such potentiometric responses may however significantly depend on the inert electrode
material. For the studied oscillators the periodic variations of the platinum and
palladium indicator electrodes potential are even not in phase with the variations of
the potential of the gold and glassy carbon (GC) electrodes (Fig. 1A). 

We explain these phenomena in terms of the concept of the mixed electrode
potential, i.e. determined by more than one redox couple, with the exchange current
densities of particular redox couples dependent on the given electrode material. In our
simple model [1] only two Ox1/Red1 and Ox2/Red2 redox systems are considered,
coupled through the reaction:

n2Ox1 + n1Red2 ⇔ n2Red1 + n1Ox2

which means that when [Ox1]/[Red1] increases, [Ox2/Red2] decreases and vice versa.
The strong catalytic effect of Pt or Pd electrodes is postulated for the electron exchange
for the Ox2/Red2 couple, which then largely determines the measured mixed potential,
while the Ox1/Red1 couple determines largely the potential of GC or Au electrode. Our
concept is semiquantitatively supported by numerical calculations involving
the classical Brusselator as the model generator of chemical oscillations (Fig. 1B). 
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Figure 1. (A) Experiment: The potentials of the Pt, Au and GC electrodes as a function
of time for the Cu2+-catalyzed oxidation of SCN- with H2O2. (B) Model: Time series of
the mixed potential Emixed calculated for the heterogeneous standard rate constants of
the electron transfer: (for Ox1/Red1) ks,1 = 1×10-4 m s-1 = const, and (for Ox2/Red2)
various ks,2 = 1×10-6 (1), 1×10-4 (2), 1×10-3 (3), 1×10-2 m s-1 (4). 

The Ox1/Red1 and Ox2/Red2 couples were identified as Cu(II)/Cu(I) and HO2
–

/HO2 systems, respectively.

                                                          
[1] K. Pekala, R. Jurczakowski, M. Orlik, J. Solid State Electrochem., in press.
[2] M. Orbán, J. Am. Chem. Soc., 1986, 108, 6893-6898.
[3] M. Orbán, I. R. Epstein, J. Am. Chem. Soc., 1987, 109, 101-106.
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NEW CHELATORS FOR ZR-89 COMPLEXATION
Magdalena Połosak, Aleksander Bilewicz

Department of Radiochemistry, Institute of Nuclear Chemistry and Technology,
Dorodna 16, 03-195 Warsaw, Poland

The aim of our work is to find suitable acyclic low molecular weight chelators for
effective binding of 89Zr to biomolecules. For the studies we have chosen following
acyclic ligands: diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA), N,N-bis(2-
hydroxybenzyl)ethylenediamine-N,N-diacetic acid (HBED), more acidic octadentatate
ligand with hydroxypirydinones groups LICAM and for comparison desferrioxamine
(DFO) ligand.

In performed studies 89Zr was bounded to biomolecules using desferrioxamine
ligand. This ligand is rather large (M=560.7 g/mol), relatively expensive and forms
hexadentate complexes with Zr4+ (Zr4+ in complexes usually exhibits CN=8).

For reasons of availability of 89Zr part of the studies were performed using longer
lived 88Zr and 181Hf (Zr4+ and Hf4+ are nearly identical cations). 88Zr (t1/2=83,4d) was
obtained in 89Y(p,2n)88Zr nuclear reaction and 181Hf by neutron irradiation of natural Hf
target in nuclear reactor. The results were re-enact during COST STSM with real 89Zr in
Dresden-Rossendorf PET-Centrum. 89Zr was obtained in 89Y(p,n)89Zr nuclear reaction
in 18/9 MeV CYCLONE. 

The complexes of 89Zr and 181Hf were synthesized in aqueous solutions at pH=4
in various metal to ligand ratio. Complexes formation after: 30min., 1h, 3h, 5h and 24h
was determined by instant thin layer chromatography method using ITLC-SG strips
developed with the mobile phase: n-ButOH/CH3COOH/H2O(2:1:1) or
MeOH/CH3COONH4(1:1). Labelling yields were determined by measuring the
radioactivity using a thin layer linear analyzer. In both solvents uncomplexed Zr4+

 and
Hf4+

 remained at the start of the TLC-plates while complexes migrate to the front. 
The results show that complexation of 89Zr and 181Hf with DTPA and HBED is

fast and very effective. In the case of 89Zr complexation with DTPA 100% of labelling
was achieved in 30 min, even with 1:2 molar ratio. Complexation of 89Zr and 181Hf with
DFO was much lower, especially in the case of carrier free 89Zr. The preliminary results
of our studies indicate that both DTPA and HBED ligands could be used instead of
DFO as chelators for 89Zr radioisotope.
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PRÓBY ZASTOSOWANIA CIECZY JONOWYCH JAKO KATALIZATORÓW
PRZENIESIENIA MIĘDZYFAZOWEGO W REAKCJACH REDUKCJI

Marcin Poterała, Jan Plenkiewicz

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

Zainteresowanie cieczami jonowymi (ILs), jakie obserwuje się w ciągu ostatnich
kilkunastu lat, wynika z możliwości ich praktycznego wykorzystania w syntezie
organicznej, jako przyjaznych środowisku naturalnemu rozpuszczalników i reagentów.
W ciągu ostatniej dekady ukazało się wiele publikacji, w których autorzy donoszą, że
użycie cieczy jonowych pozwala zwiększyć wydajność oraz regio- i stereo
selektywność wielu reakcji chemicznych [1,2]. 

Prowadzone w naszym zespole badania wpisują się w ten ogólnoświatowy trend
i mają na celu zbadanie użyteczności wybranych cieczy jonowych, jako katalizatorów
przeniesienia międzyfazowego, w reakcjach redukcji grup karbonylowych za pomocą
borowodorku sodu. W tym celu przeprowadziliśmy szereg reakcji próbnych
z wykorzystaniem różnych związków począwszy od prostych ketonów (acetofenon,
p-bromoacetofenon, p-nitroacetofenon, propiofenon) poprzez β-diketony
(benzoiloaceton), a skończywszy na estrach kwasów α-oksokarboksylowych
(pirogronian etylu) i β-oksokarboksylowych (benzoilooctan etylu). Jako katalizator
odpowiedzialny za transport anionów borowodorkowych z fazy stałej do wnętrza fazy
organicznej stosowaliśmy bromek 1-(2-acetoksy-2-fenyloetylo)-3-metylo-3H-imidazo-
1-liowy ([AIm]+ [Br]-). Reakcje były prowadzone w chloroformie, w temperaturze 0oC
przez okres 2-20 dni, a uzyskane wydajności alkoholi mieściły się w granicach od 15 do
65%. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdziliśmy, że najszybciej redukowane
były ugrupowania karbonylowe w związkach z podstawnikami alkilowymi (pirogronian
etylu i benzoiloaceton). Dużo trudniej reakcji redukcji ulegał acetofenon i jego
pochodne (p-BrPhCOMe << PhCOMe < p-NO2PhCOMe) oraz propiofenon.
Obserwowane różnice w szybkościach redukcji są prawdopodobnie związane
z rozmiarem podstawników obecnych przy grupach karbonylowych i względami
elektronowymi. Małe podstawniki alkilowe stanowią niewielką zawadę steryczną dla
pary jonowej ([AIm]+ [BH4]–). Duży pierścień fenylowy osłania częściowo grupę
karbonylową w skutek, czego ograniczony zostaje dostęp anionu borowodorkowego
i redukcja zachodzi wolniej. Dodatkowo można stwierdzić, że podstawniki silnie
elektronoakceptorowe obecne w pierścieniu fenylowym zwiększają szybkość reakcji
poprzez zmniejszenie gęstości elektronowej na grupie karbonylowej powodując tym
samym jej dodatkową aktywację. 

                                                          
[1] N. Jain, A. Kumar, S. Chauhan, S. M. S. Chauhan, Tetrahedron 2005, 61, 1015–1060.
[2] Ch. Baudequin, D. Bregeon, J. Levillain, F.Guillen, J.Ch. Plaqueventb, A. C. Gaumont,

Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 3921–3945.
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SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA MOLEKUŁ HYBRYDOWYCH POCHODNYCH
2,6-DIMETYLOPIRYDYNY I REZORCYNY

Paweł Przybylski , Józef Mieczkowski, Joanna Matraszek, Damian Pociecha,
Ewa Gorecka 

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

Rodzaj tworzonej fazy ciekłokrystalicznej jest ściśle uwarunkowany od kształtu
molekuły. Fazy lamellarne wykazują głównie cząsteczki o wydłużonym kształcie
liniowym (tzw. rod-like), natomiast fazy kolumnowe są tworzone przez płaskie
molekuły dyskotyczne. Jednak istnieją odstępstwa od tej reguły. Kolumnowe fazy
ciekłokrystaliczne mogą również wykazywać molekuły liniowe zwane ‘polikatenarami’,
które posiadają dużą liczbę łańcuchów alkoksylowych podstawionych do terminalnego
pierścienia fenylowego. Nową klasę związków stanowią ‘hybrydy’ zawierające w
swojej budowie fragmenty charakterystyczne dla faz lameralnych jak i kolumnowych.
Przebieg syntezy związków hybrydowych składa z się dwóch etapów. Pierwszym z nich
jest otrzymanie ramion bocznych posiadających różne ugrupowania typu rodlike lub
układy poliktatenarne. Drugi etap syntezy stanowi otrzymanie odpowiedniego rdzenia
mezogenicznego, który wymusza wygięty kształt molekuły oraz sprzęża oba elementy
boczne. Związki hybrydowe, otrzymane w wyniku kondensacji fragmentów
bananowych (tzw. „bent-core”) o wygiętym kształcie z fragmentami liniowymi lub
liniowo-polikatenarnymi, wykazują zaskakującą różnorodność faz ciekłokrystalicznych.
Oprócz faz kolumnowych można zaobserwować fazy bananowo podobne, jak b4 lub
b7, które zostały zidentyfikowane na podstawie obserwacji mikroskopowych
tworzonych tekstur i pomiarów rentgenowskich.studiów doktoranckich podmiot, który
przyznał stypendium, może wystąpić o jego zwrot. 
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PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI WOLNEJ I CAŁKOWITEJ MIEDZI (CU2+)
W WYBRANYCH FUNGICYDACH

Natalia Ptak, Kamil Wojciechowski

Zakład Mikrobioanalityki Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, natalia_ptak@wp.pl

Związki miedzi stanowią podstawowy składnik biologicznie czynny wielu
środków ochrony roślin, szczególnie środków grzybobójczych (fungicydów). Spośród
różnych form jonów miedzi(II), głównie jony Cu2+ powstające z dysocjacji tych
związków są zabójcze dla patogenów, powodując ich zamieranie na skutek niszczenia
systemu enzymatycznego. Uważa się, że całkowite stężenie jonów miedzi nie jest
dobrym wskaźnikiem skuteczności fungicydów. Celem projektu było określenie stężeń
jonów miedzi całkowitej oraz wolnych jonów Cu2+ w wybranych fungicydach
dostępnych komercyjnie. Porównanie tych stężeń dla każdego produktu pozwala na
określenie stopnia skompleksowania miedzi z obecnymi w produkcie ligandami. Do
badań wykorzystano elektrodę selektywną na jony Cu2+, w celu określenia aktywności
wolnej miedzi w roztworze, natomiast stężenie całkowitej miedzi(II) wyznaczono
spektrofotometrycznie. Uzyskane wyniki zostaną skorelowane z wynikami pomiarów
przenikalności jonów Cu2+ przez syntetyczne miniaturowe membrany typu PLM (ang.
Permeation Liquid Membrane), naśladujące warunki transportu tych jonów przez
membrany biologiczne patogenów. 

Niniejsza praca została sfinansowana ze środków na naukę w latach 2008-2010
jako projekt badawczy N N204 236934.
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TRAWIENIE ŚWIATŁOWODÓW KWASEM
FLUOROWODOROWYM. BADANIA WSTEPNE

Anna Pytel, Maria Zielecka, Tomasz Antosiewicz, Piotr Wróbel

Instytut Chemii Przemysłowej / Centrum Kompetencji Nowoczesnych Materiałów
Polimerowych o Znaczeniu Przemysłowym POLMATIN im. prof. Ignacego Mościckiego

ul.Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, anna.pytel@ichp.pl

Światłowody znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach m.in. informatyce,
telekomunikacji, w szczególności jako elementy urządzeń optoelektronicznych,
składniki układów optycznych czy do celów oświetleniowych. Do mikroskopii
optycznej wykorzystuje się włókna światłowodowe o uformowanych w kształt stożka
końcówkach. Charakteryzują się one dużą optyczną transmisja oraz małym promieniem
krzywizny. Końcówki światłowodów formuje się na dwoma sposobami:

 chemicznego trawienia,
 mechanicznie, poprzez ogrzewanie i rozciąganie [1].

Chemiczne trawienie światłowodów umożliwia precyzyjne ukształtowanie
końcówek, oraz wzrost właściwości optycznych. Najpopularniejszą metoda trawienia
światłowodów jest tzw. metoda Tunera polegająca na umieszczeniu włókna
w roztworze kwasu fluorowodorowego pokrytego warstwą niemieszającego się z nim
rozpuszczalnika (np. izooktan, 1-bromodekan) pełniącego funkcję ochronną [2].

Rysunek 1 Formowanie się końcówki światłowodu podczas procesu trawienia
chemicznego [1]. 

Celem badań wstępnych było opracowanie metody wytwarzania na światłowodzie
obrączki o wysokości ok. 200 nm wytworzonej metodą chemicznego trawienia kwasem
fluorowodorowym w układzie trzech warstw: rozpuszczalnik 1, HF, rozpuszczalnik 2.
Dobrane zostały odpowiednie rozpuszczalniki; wykonane próbki poddano badaniu na
Skaningowym Mikroskopie Elektronowym.

                                                          
[1] A.Sayah, C.Philipona, P.Lambelet, M.Pfeffer, F. Marquis-Webile, Ultramicroscopy, 1998, 71, 59-63.
[2] P.Hoffmann, B.Dutoit, R.-P.Salathé, Ultramicroscopy, 1995, 61, 165-170.
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KATALITYCZNA KONWERSJA POLIOLI POCHODZENIA NATURALNEGO
DO PÓŁPRODUKTÓW WSCH

M. Rogieńskia, A. R. Migdała, J. Kijeńskia,b, M. Nemtusiaka, A .Stefaniukb,
A. Korpolińskia O. Osawarua, E. Śmigieraa, A. 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

Prezentowany obszar badawczy stanowi część realizowanego w Instytucie
projektu związanego z opracowaniem technologii przetwórstwa polioli do
półproduktów Wielkiej Syntezy Chemicznej (WSCh). Produktem pożądanym w tym
obszarze badawczym jest akroleina - półprodukt do dalszej syntezy monomerów
akrylowych: kwasu akrylowego jego amidu i estrów, bądź stosowany bezpośrednio jako
środek biobójczy zwłaszcza w obiegach wodnych. Krajowy rynek pochodnych
akroleiny, szacowany na 300 tys. ton, jest zaspakajany w oparciu o import. Znaczące
niedobory propylenu (głównego surowca w dominującej technologii akroleiny)
w gospodarce naszego kraju uniemożliwiły uruchomienie drzewa wytwórczego
opartego na akroleinie i produktach jej dalszego przerobu.[1] Alternatywą dla tego
wariantu jest prezentowana technologia. Substratem, w procesie wytwarzania akroleiny
jest frakcja poliolu pochodzenia naturalnego.

Katalizator

TemperaturaCxHy(OH)z CH2
O +  n  H2O

W skali laboratoryjnej reakcję prowadzono w układzie przepływowym. Substrat
stanowił wodny roztwór poliolu, który podawano w przeciwprądzie z parą wodną.
Zakres prac obejmował konstrukcję układu reakcyjnego oraz późniejszą modyfikację
w kierunku uzyskania jak największej wydajności akroleiny. W badaniach określono
optymalne warunki reakcji - temperatury poszczególnych sekcji grzejnych, przepływ
gazu nośnego i pary wodnej oraz rodzaj i ilość katalizatora; przeprowadzono również
badania nad aktywnością katalizatora i możliwością jego regeneracji. Przetestowano
szereg następujących katalizatorów: 67%SiO2-Al2O3 (przemysłowy glinokrzemian
‘’czysty’’ oraz impregnowany CH3COONa, NaOH o różnym stężeniu),
H3Mo12O40P/SiO2 (heteropolikwas na krzemionce), γ-Al2O3. Najlepsze wyniki
otrzymano z zastosowaniem katalizatora 67%SiO2-Al2O3 impregnowanego 30%
CH3COONa otrzymując 100% konwersję poliolu oraz 56% selektywność do akroleiny.
Dominującym produktem reakcji ubocznej był hydroksyaceton.

Uzyskane wyniki badań należy uznać za obiecujące. Po pozytywnej
ekonomicznej weryfikacji i przebadaniu w większej skali proces będzie można uznać za
warty wprowadzenia do praktyki przemysłowej.

                                                          
[1] J. Kijeński Z. Krawczyk Przem. Chem. 2007, 86/4, 273-277.
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WPŁYW INHIBITORÓW NA POWSTAWANIE DINITROZYLOWYCH
KOMPLEKSÓW ŻELAZA 
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Jarosław Sadło, Marcin Kruszewski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, k.rumianek@ichtj.waw.pl

Żywe komórki i tkanki wytwarzają tlenek azotu (II) (NO) przez oksygenazę L-
argininy przy udziale enzymów: syntetaz NO. Zwiększone stężenie NO w komórkach
(wprowadzenie do układów donorów NO) prowadzi głównie do syntezy
dinitrozylowych kompleksów żelaza (DNIC) i ich pochodnych w białkach
wewnątrzkomórkowych. Mechanizm reakcji syntezy DNIC i jego właściwości
fizykochemiczne w fizjologii organizmów nie zostały dokładnie poznane. Stwierdzono,
że podwyższone stężenie DNIC w komórkach prowadzi do stanów patogennych takich
jak stany zapalne, choroby nowotworowe i neurodegardacyjne (choroba Parkinsona).[1]

Homeostaza komórkowa zdrowych komórek jest utrzymywana dzięki
mechanizmowi określanemu jako proteoliza komórkowa. Spełnia ona wiele zadań,
w tym degraduje i modyfikuje wszystkie powstające w komórce substraty. Proces ten
może zachodzić dwoma sposobami: (1) przez proteolizę lizosomową (nieselektywna)
lub (2) przez proteolizę proteosomową (selektywna) oraz (3) kalpainy
cytoplazmatyczne [2]. Zahamowanie każdego z procesów pozwoli określić wpływ
wysokocząsteczkowych ligandów na stabilność DNIC oraz określić losy
wysokocząsteczkowych kompleksów DNIC w komórce.

W tym celu przeprowadzono badania wpływu nadmiaru białek żelazowych
(ferrytyna - ligand wysokocząsteczkowy) na powstawanie DNIC. Badania te
przeprowadzono z wykorzystaniem następujących inhibitorów proteolizy: (a) chlorek
amonu (zakwaszający inhibitor lizosomów), (b) ALLN (inhibitor lizosomów i kalpain),
(c) laktacystyna (inhibitor proteolizy proteosomów), (d) leupeptyna (inhibitor
aktywności proteolitycznej lizosomów), (e) MG132 i (f) ALLN (inhibitory procesów 1,
2 i 3). Badania inhibitora (a) zostały przeprowadzone na komórkach K562
eksprymujących ciężki łańcuch ferrytyny w postaci fuzji translacyjnej z białkiem GFP
(Green Fluorescent Protein), K562 eksprymujących białko GFP oraz nie
zmodyfikowanych genetycznie K562. Pozostałe inhibitory były badane (b-f) na
nietransfekowanych komórkach K562. Poziom DNIC w badanych komórkach został
zbadany 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] O. Ullrich, T. Grune, Elsevier 2001, 31, 887-893.
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PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO BADANIA SPECJACJI TALU

Anna Wiśniewska, Monika Sadowska, Beata Krasnodębska - Ostręga

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

Główne antropogeniczne źródła emisji talu to spalanie węgla, wydobycie
i przeróbka rud cynku, ołowiu i żelaza, a także produkcja cementu. Tal obok rtęci,
kadmu i ołowiu znajduje się na liście najbardziej toksycznych i niebezpiecznych
substancji (wg USEPA). Na jego szkodliwe działanie wrażliwe są wszelkie organizmy.
W środowisku wodnym w przypadku Tl(I) trwalsze są jego związki nieorganiczne,
natomiast Tl(III) występuje głównie w postaci połączeń organicznych, tworząc
z ligandami chelatującymi kompleksy o bardzo wysokich stałych trwałości. Te dwie
formy talu znacznie różnią się wpływem na organizmy – Tl(III) jest kilka tysięcy razy
bardziej toksyczny niż Tl(I).

Specjację talu definiowano w gorczycy białej (Sinapis alba) uprawianej
hydroponicznie, w pożywkach o zróżnicowanym stężeniu talu – 100, 500 oraz 1000
ppb, a także w pożywce zawierającej takie same ilości talu oraz kadmu. Analizowano
osobno korzenie, łodygi oraz liście, z podziałem na próbki pochodzące od roślin
zdrowych oraz wykazujących zmiany morfologiczne. Liście roślin chorych dzielono
dodatkowo na fragmenty zielone oraz porażone. Oznaczenia całkowitych zawartości
talu oraz kadmu w poszczególnych częściach roślin wykonano metodą ICP MS, po
mineralizacji wysuszonego materiału. Chromatogramy ekstraktów zarejestrowano po
rozdzieleniu na kolumnie anionowymiennej metodą HPLC ICP MS. Ekstrakcję
prowadzono w obecności DTPA i buforu octanowego. Dodatkowo zbadano
rozmieszczenie talu w świeżych tkankach roślinnych, wykorzystując ICP MS
z mikropróbkowaniem laserowym. 

W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono współczynniki zatężania talu,
wahały się one w przedziale 150 – 450, w zależności od analizowanego fragmentu
rośliny. Dla kadmu wartości te były około dziesięciokrotnie mniejsze. Stwierdzono, że
kadm kumulowany jest głównie w korzeniach, podczas gdy tal transportowany jest do
liści i tam jest kumulowany. Obecność kadmu w pożywce zasadniczo nie wpływa na
efektywność pobierania talu, jednak rośliny uprawiane w pożywce zawierającej oba
ksenobiotyki osiągały mniejszą biomasę i wykazywały większe zmiany morfologiczne
niż rośliny rosnące bez dodatku kadmu. Współczynniki zatężania wyznaczone dla
porażonych części liści były około dwukrotnie wyższe niż dla ich fragmentów
zielonych. Wydajności ekstrakcji osiągały wartości około 50 – 80%. Jedyną formą talu
znalezioną w ekstraktach był Tl(I), także w próbce, do której przed ekstrakcją dodano
wzorca Tl(III), mimo iż sam wzorzec Tl(III) jest praktycznie trwały; redukcji do Tl(I)
ulega go mniej niż 5%. Całkowita redukcja Tl(III) dodanego do próbki zachodzi pod
wpływem składników matrycy. Proces ten może być skutkiem samej ekstrakcji, co w
praktyce uniemożliwia wykrycie Tl(III) zawartego w tkankach roślin, jeśli występuje on
w połączeniach mniej trwałych niż kompleks z DTPA. Na podstawie wyników
uzyskanych metodą LA ICP MS stwierdzono podobieństwo dróg transportu talu, potasu
oraz wapnia w roślinie.
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Polarizability and hyperpolarizability are receiving growing attention in recent
years. It is due to the importance of those properties in construction of plethora of
modern devices. However, there is still need to improve our understanding of
the dependence of the magnitude of linear and nonlinear susceptibilities on the
geometric parameters of the molecules as well as on the interactions in which those
molecules are involved. 

In this work we are presenting investigations on the polarizability and
hyperpolarizability of water clusters containing up to six molecules. The dependence of
susceptibilities of water molecules on cluster size will be presented. What is more, some
geometrical and coordinational aspects of the magnitude of those properties will be
discussed.
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METODY TESTOWANIA GENOTOKSYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMIKALIÓW
W OCENIE BEZPIECZEŃSTWA ICH WYTWARZANIA I STOSOWANIA

Agata Skrzypczak, Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Józef Sawicki

Zakład Badania Środowiska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1, 02-087 Warszawa, agata.skrzypczak@wum.edu.pl

Nowy system regulacji prawnych Unii Europejskiej w rozporządzeniu nr
1907/2006 [1] opisuje główne procedury dotyczące substancji chemicznych: ocenę oraz
rejestrację substancji, ocenę dokumentacji, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie
ograniczeń. Rozporządzenie ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków
wytwarzania i stosowania chemikaliów dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska.
Propaguje przy tym rozwój alternatywnych metod oceny zagrożenia stwarzanego przez
substancje. Ocena bepieczeństwa chemicznego powinna zawierać ocenę zagrożeń dla
człowieka wynikających z toksycznych, drażniących, uczulających oraz mutagennych
i rakotwórczych właściwości substancji. W celu wykluczenia mutagennych właściwości
chemikaliów zalecany jest w pierwszym etapie test mutacji genowych u bakterii in
vitro.

EMEA (European Medicines Agency) w charakterystyce produktu leczniczego
wprowadzanego do obrotu wymaga umieszczenia danych o jego potencjalnych
właściwościach genotoksycznych i rakotwórczych. W standardowym, trzyetapowym
modelu badania genotoksyczności farmaceutyków w pierwszym etapie zaleca się testy
bakteryjne (CPMP/ICH/174/95 [2]). Wytyczne opublikowane przez ICH przyjęte
zostały również przez agencje amerykańskie (CDER - Center for Drug Evaluation and
Research, FDA - U.S. Ford and Drug Administration) 

Stosowanie krótkoterminowych testów bakteryjnych we wstępnej, przesiewowej
ocenie genotoksyczności chemikaliów jest zatem standardem. W Zakładzie Badania
Środowiska rutynowo stosuje się dwa takie testy bakteryjne: SOS Chromotest,
wykorzystujący genetycznie zmodyfikowany szczep Escherichia coli, oraz umu-test
wykorzystujący szcep Salmonella typhimurium. Umu-test jest zatwierdzonym przez ISO
standardem do badania genotoksyczności wód, ścieków i próbek środowiskowych [3].
Od niedawna wykonuje się test Amesa w wersji mikropłytkowej (test mutacji powrotnej
z histydynowej auksotrofii do prototrofii). Test Amesa jest najczęściej stosowanym na
świecie krótkoterminowym tetsem bakteryjnym.

Celem niniejszej pracy jest ocena genotoksycznych właściwości chemikaliów
(zarówno będących w obrocie, jak i nowych związków) przy użyciu krótkoterminowych
testów bakteryjnych: SOS Chromotest, umu-test oraz testu Amesa.

                                                          
[1] Regulation (WE) No 1907/2006 of the European Parlament and The Council of 18.12.2006

concerning teh Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH),
establishing a European Chemicals Agency.

[2] CPMP/ICH/174/95 ICH Topic S2B: Genotoxicity: A standard Bettery for Genotoxicity Testing of
Pharmaceuticals

[3] International Standard ISO/DIS 13829. Water quality – determination of the genotoxicity of water and
waste water using the umu-test. 2000.
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Stereokontrolowana synteza jest jedną z najważniejszych, tak z poznawczego jak
i aplikacyjnego punktu widzenia, dróg rozwoju współczesnej chemii organicznej.
Badania prowadzić można kilkoma sposobami, spośród których najważniejsze są
warianty: enancjoselektywny (asymetryczna kataliza) i diastereoselektywny. Dużym
zainteresowaniem cieszą się diastereoselektywne metody oparte o chiralne substancje
pomocnicze (pomocniki chiralne), wprowadzane do substratu na czas reakcji, w której
generuje się nowe centra stereogeniczne, a następnie usuwane z finalnego produktu. 

Od ok. 20 lat technologie chiralne rozwijane są głównie na potrzeby przemysłu
farmaceutycznego. Jest to spowodowane regulacjami prawnymi, wymuszającymi
stosowanie w medycynie pojedynczych enancjomerów związków biologicznie
czynnych zamiast uprzednio stosowanych racematów. Wynikły one wskutek
stwierdzenia przypadków szkodliwości niepożądanych enancjomerów i przekonania, że
w najlepszym razie stanowią one zbyteczne obciążenie dla organizmów. 

Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowani optycznie czynnych cieczy
jonowych w katalizie asymetrycznej. Zakres prac obejmował modyfikację klasycznego
katalizatora Rh/Al2O3 cieczami jonowymi oraz badnie procesu uwodornienia ketonów
(acetofenon, alkohol diacetonowy) w jego obecności.

Produkt uwodornienia acetofenonu, 1-fenyloetanol ma szerokie zastosowanie w
farmacji, przemyśle kosmetycznym, rolniczym, jak również jest cennym surowcem w
syntezie związków fine chemicals. Reakcja uwodornienia acetofenonu do
1-fenyloetanolu jest ponadto reakcją modelową służącą badaniom testowym nowych
katalizatorów lub nowych metod syntezy. Glikol heksylenowy, produkt redukcji
alkoholu diacetonowego, ma szerokie zastosowanie w przemyśle farbiarskim,
włókienniczym, chemicznym czy też w rolnictwie, a forma optycznie czynna (R) ma
właściwości przeciwzapalne.
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CHARAKTERYSTYKA KATALIZATORÓW NOWYCH PROCESÓW BAZUJĄCYCH
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bInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Procesy bazujące na surowcach odnawialnych stanowią podstawę nowej gałęzi
przemysłu chemicznego jakimi są biorafinerie. Procesy te są przedmiotem badań wielu
ośrodków naukowych na świecie. Prezentowana praca dotyczy fragmentu szerszej pracy
związanej z konwersją polioli do monomerów akrylowych. Rynek glicerolu - jednego
z homologów polioli rozwinął się burzliwie w ciągu ostatniej dekady. Związane to było
z realizacją dyrektywy o wprowadzaniu do obrotu paliw otrzymanych z surowców
odnawialnych. 

Prezentowana praca dotyczy charakteryzowania wybranych katalizatorów reakcji
konwersji glicerolu do akroleiny. Reakcja jest katalizowana układami o właściwościach
kwasowych. Badania dotyczyły stałych kwasowych katalizatorów jak: tlenki czyste
i impregnowane kwasami nieorganicznymi, heteropolikwasami oraz krystaliczne
i amorficzne glinokrzemiany. We wstępnych badaniach, wytypowano układy
charakteryzujące się najwyższa aktywnością w reakcji. Dla tych układów
przeprowadzono wielogodzinne reakcje doprowadzając znacznego ograniczenia ich
aktywności. Zakoksowane katalizatory były podstawą badań nad ich regeneracją.

Zmiennymi w procesie regeneracji były skład i przepływ gazu utleniającego,
temperatura i czas regeneracji. Wstępną ocenę efektywności wypalania koksu
przeprowadzono wizualnie (na podstawie obserwacji stopnia odbarwienia ziarna
katalizatora). Wybrane układy charakteryzowano następującymi metodami
badawczymi: BET, SEM, TPD oraz w badanej reakcji. Porównano parametry
katalizatorów takie jak: struktura, powierzchnia i aktywność w reakcjach testowych.
Zadawalające wyniki regeneracji uzyskano w temperaturze 550ºC i przy czasie
regeneracji 4 godzin. Regeneracja układów w tych warunkach doprowadziła do
odtworzenia w sposób znaczący ich aktywności katalitycznej.
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Układy nanomolekularne są interesującym polem badań dla współczesnej nauki.
Klastry metali przejściowych, posiadają właściwości pomiędzy izolowanym atomem a
ciałem stałym, wykazują wysoką aktywność katalityczną oraz interesujące właściwości
optyczne i magnetyczne.

Sita molekularne pozwalają na stabilizowanie klastrów metali przejściowych,
zarówno obojętnych jak i obdarzonych ładunkiem. Szczególnie interesującymi
układami wydają się być klastry bimetaliczne, właściwości i procesy ich aglomeracji.
Nasze badania koncentrują się głównie na zeolicie LTA zawierający pary srebro – cynk
oraz srebro – tal. 

Próbki były przygotowywane poprzez wymianę jonową sodowej formy zeolitu
na odpowiednie kationy. Docelowa zawartość kationów w zeolicie była kontrolowana
za pomocą zmiany stężenia odpowiednich soli podczas wymiany. Dehydratacja próbek
przeprowadzana była w próżni w temp. 1200C - 1400C, po czym były utlenianie O2
(1200C, 0,3 atm). Próbki były zamykane w kwarcowych rurkach i napromieniowywane
w źródle kobaltowym w temperaturze ciekłego azotu.

Pomiary wykonaliśmy przy pomocy spektrometru elektronowego rezonansu
paramagnetycznego „Bruker ESP-300” wyposażonego w kriostat. Widma EPR były
rejestrowane w zakresie temperatur 100-310 K.

Widma EPR wykazują znaczące różnice w stosunku do dobrze poznanego
układu monoatomowego Ag-LTA. W układzie ZnAg-LTA oprócz sygnałów
charakterystycznych dla Ag-LTA zaobserwowano dublet g=1,997, A=245 G i B1/2= 17
G ,którego obecność interpretujemy jako skutek oddziaływania srebro – cynk.

W układzie TlAg-LTA zaobserwowano anizotropię sygnału przypisanemu
heksamerowi Ag6

n+ w układzie Ag-LTA, anizotropia zanika powyżej 250 K.
Obserwowane zjawisko świadczy o istnieniu oddziaływania pomiędzy Ag6

n+- Tlm
n.

W próbkach TlAg-LTA zawierających porównywalne ilości obu metali nie
obserwuje się procesu aglomeracji klastrów srebrowych, natomiast obserwuje się sygnał
przypisywany Ag2+ jednak o kilkakrotnie większej intensywności niż w układzie
Ag-LTA. Interpretujemy to jako wynik separacji Ag2+ przez tal prowadzącej do
lepszego stabilizowania tego indywiduum, co za tym idzie blokowania aglomearacji
srebra przez ten kokation.
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CyMe4-BTP (2,6-di(5,6-dimetylo-1,2,4-triazyn-3-yl)pirydyna) i CyMe4-BTBP
(2,6-bis(5,5,8,8-tetrametylo-5,6,7,8-tetrahydro-benzo-[1,2,4-]triazyn-3-yl)-
[2,2’]bipirydyna):

N N

N
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NN

N
N

N
N

N
N N
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N

CyMe4-BTP    CyMe4-BTBP

są proponowane jako ligandy selektywnie kompleksujące jony aktynowców(III)
w procesach ich ekstrakcyjnego oddzielania od lantanowców z wysokoaktywnych
odpadów jądrowych.

Celem pracy było zbadanie odporności radiacyjnej tych związków w roztworach
oktanolowych o zakresie stężeń 1÷10 mM, nasyconych argonem oraz charakterystyka
reaktywnych, nietrwałych produktów przejściowych, generowanych w wyniku
oddziaływania promieniowania jonizującego – zwłaszcza z punktu widzenia kinetyki
zachodzących wówczas szybkich reakcji, związanych z przenoszeniem ładunku.

W badaniach zastosowano radiolizę impulsową z detekcją
spektrofotometryczną. Wykorzystano układ z liniowym akceleratorem elektronów
LAE 10 o energii elektronów 10 MeV, czasie trwania impulsu ~ 10 ns i dawce 20 Gy na
impuls.

Obserwowano reakcje solwatowanych elektronów z badanymi ligandami.
Obliczone stałe szybkości reakcji, zbliżone dla obu związków, wynosiły odpowiednio:
kCyMe4-BTBP = (1.6±0.5)×109 dm3mol-1s-1 i kCyMe4-BTP = (1.7±0.5)×109 dm3mol-1s-1.

Praca została wykonana w ramach programu ACSEPT FP7
Collaborative Project 211267.
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One way of enhancing transport as well as mechanical properties of polymeric
electrolytes is the introduction of ceramic fillers (J.E. Weston, B.C.H. Steele Solid State
Ionics, 1982, 7, 75). Interactions between filler grains with the polymeric matrix were
proven to be substantial for the properties of composites. Confinement and
entanglement of polymeric chains in the vicinity of the grains can propagate athwart
the electrolyte and influence its conductivity, mechanical properties etc… Similarly to
the salt-in-polymer vs. polymer-in-salt approach, we decided to study inverse materials
– in which the ceramic is a continuous phase that provides mechanical support for
the electrolyte and salt-polymer complex is soaked in it. It gives many opportunities and
opens new ways of thinking about these materials. It’s quite sure that convex vs.
concave neighborhood of polymeric chains can differentiate properties of ceramic-in-
polymer vs. polymer-in-ceramic polymeric electrolytes. Furthermore continuous
ceramic phase enables new materials to be used as the ion-conducting phase since
the mechanical integrity and rigidity of the system is assured by the ceramic phase.

This work is in certain extent an application of a widely investigated group of
materials for medical application – namely polymer-ceramic composites, where
outstanding mechanical properties of these systems, combined with their bio-
compatibility was of great importance and relevance. Herein we focused on
the transport abilities of these materials.

This work consists of preparation of porous ceramic samples based on alumina
that were characterized by XRD, porosimetry and SEM. Totally new setup was
developed for allowing preparation of electrolytes in vacuum/controlled atmosphere
conditions and it was used for preparing the composites.

They were characterized by SEM, EDS, FT-IR, Raman and EIS – with both
blocking and reversible electrodes. They exhibited excellent mechanical properties, high
conductivities and good stability vs. Li metal electrodes under prolonged storage.
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Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
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W niniejszej pracy przedstawiono badania aktywności 137Cs w próbkach osadów
dennych pobranych ze Zbiornika Dobczyckiego, głównego rezerwuaru wody pitnej dla
miasta Krakowa. W wyniku prób z bronią jądrową prowadzonych w latach
sześćdziesiątych dwudziestego wieku oraz awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu
Zbiornik uległ skażeniu 137Cs – pierwiastkiem promieniotwórczym o okresie
połowicznego rozpadu 30,2lat.

Celem pracy było określenie stężenia 137Cs w próbkach osadów dennych
Zbiornika Dobczyckiego pobranych w sześciu punktach pomiarowych dla trzech profili
głębokościowych, oraz zbadanie wpływu obecności jonów potasu i wapnia na sorpcję
137Cs traktując osad denny jako sorbent. Badania aktywności 137Cs w profilach
głębokościowych wykonano za pomocą metody gamma spektrometrycznej. Pozwoliło
to na opisanie dystrybucji sztucznego gamma radionuklidu 137Cs w Zbiorniku. Wyniki
prac pokazały, iż koncentracja 137Cs jest zróżnicowana, a dla dwóch punktów
przekracza wartość 100Bq/kg. W większości punktów pomiarowych (P2-P6)
obserwujemy wzrost aktywności 137Cs w głąb profilu głębokościowego. Istnieje także
ciągły dopływ 137Cs do Zbiornika o czym świadczą wyniki aktywności dla próbki P1A
gdzie zaobserwowano większą aktywność w warstwie wierzchniej osadu. Najniższe
stężenie cezu obserwowano w Basenie Myślenickim czyli w płytkiej części Zbiornika. 

Wykonano również pomiary modelowe obrazujące wpływ jonu K+ i Ca2+ na
sorpcję Cs. W badaniach wykorzystano roztwory o zróżnicowanym stężeniu jonów
potasowych i wapniowych, aby stwierdzić czy w ogóle istnieje zagrożenie uwolnienia
137Cs zawartego w osadzie dennym do wody. Zarówno w środowisku jonów
potasowych jak i wapniowych współczynniki selektywności przekraczają wartość 100
co świadczy o dużym powinowactwie osadu dennego do tych jonów.
Wyniki dowiodły, że sorpcja cezu maleje w miarę wzrostu stężenia jonów potasu
i jonów wapnia, jednak wpływ jonów wapniowych jest mniejszy. Począwszy od
stężenia K+>5*10-4M dla jonów potasowych, cez prawdopodobnie może być uwalniany
z osadu i wprowadzany do Zbiornika, co byłoby zjawiskiem niekorzystnym gdyż
skutkowałoby skażeniem wody.
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OCENA TOKSYCZNOŚCI AWERMEKTYN PRZY UŻYCIU TESTÓW NA
BRACHIONUS CALYCIFLORUS (WROTKI).

Łukasz Szczęsny, Daria Solecka, Józef Sawicki

Zakład Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet
Medyczny ,

ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, lukasz.szczesny@wum.edu.pl

Awermektyny to grupa związków o działaniu głównie przeciwpasożytniczym.
Paraliżują pasożyty układu pokarmowego (głównie nicienie) poprzez zwiększanie
presynaptycznego wydzielania kwasu γ-aminomasłowego i zablokowanie w ten sposób
postsynaptycznego przekazywania impulsów nerwowych [1]. Są obecnie szeroko
stosowane ze względu na szerokie spektrum działania, wysoką skuteczność i niską
szkodliwość [2]. Losy tej grupy w środowisku nie są znane dlatego uzasadniona jest
ocena toksyczności.

Jako bioindykatora zastosowano słodkowodnego wrotka Brachionus calyciflorus.
Organizm ten pełni w ekosystemie wodnym bardzo ważną rolę gdyż jest ogniwem
łączącym producentów i konsumentów.

Celem pracy było:

1) przebadanie toksyczności związków należących do grupy awermektyn;
2) porównanie testów toksyczności ostrej.

Toksyczność próbek przebadano dwoma testami toksyczności ostrej na B.
calyciflorus: Rotoxkit F oraz Rotox Rapid (1 – godzinny test pokarmowy). Pierwszy
z testów to 24-godzinny test oceny śmiertelności - Rotoxkit F. Drugim był 1-godzinny
test pokarmowy opracowany przez nasz zakład (Rotox Rapid). Wrotki do testów
pochodziły z pakietów Rotoxkit (MicroBioTests®, Belgia) [3].

Z przebadanych substancji najbardziej toksyczna okazała się iwermektyna
(najwyższa wartość TU), nastepnie doramektyna i abamektyna. Taką kolejność można
zaobserwować w obydwu testach.

Z porównania obu testów można wnioskować iż testy mają zbliżoną czułość (brak
różnic statystycznych). Dlatego też można zastąpić Rotoxkit F testem 1 godzinnym, co
pozwoli zaoszczędzić czas wykonywania analizy.

 

                                                          
[1] Q.A. McKellar, Vet. Paras. 1997, 72, 413 – 435.
[2] L. Kolar, N. Kozuh-Erzen, Slov. Vet. Res. 2006; 43 (2); 85-96.
[3] Rotoxkit F. Metodyka. 1999.
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Glinokrzemiany są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie jako minerały
skałotwórcze, stanowiące jeden z głównych składników skorupy ziemskiej. Haloizyt,
zaliczany do grupy minerałów ilastych jest minerałem pochodzenia wulkanicznego
charakteryzującym się wysoką jonowymiennością, rozwiniętą powierzchnią właściwą
oraz dużą porowatością. Jako matrycę polimerową w kompozytach najczęściej stosuje
się oprócz termoplastów, duroplasty, a wśród nich żywice poliestrowe, charakteryzujące
się niską lepkością, które po procesie polimeryzacji zmieniają się w produkty
usieciowane, nierozpuszczalne i nietopliwe o dużej odporności chemicznej
i wytrzymałości mechanicznej. 

Celem pracy było zbadanie wpływu sposobu modyfikacji haloizytu stosowanego
jako napełniacz do wybranych duroplastów tj. żywicy poliestrowej na właściwości
mechaniczne uzyskanych kompozytów. Zakres pracy obejmował modyfikację haloizytu
i badania jego struktury, otrzymywanie kompozytów haloizytu z żywicą poliestrową
o zawartości 1, 3, 5, 10% wag. napełniacza w osnowie polimerowej oraz badania
właściwości mechanicznych.

Do badań zastosowano haloizyt modyfikowany mechanicznie lub/i termicznie.
Modyfikację mechaniczną prowadzono z zastosowaniem ultradźwięków
o częstotliwości 35 kHz i mocy 300W w czasie 4h, natomiast termiczną w temp. 450oC
w czasie 4h [1]. Do opracowania metody otrzymywania kompozytów metodą mieszania
w stanie ciekłym, a następnie utwardzania zastosowano: haloizyt, żywicę poliestrową
typu Polimal oraz utwardzacz. Z przeprowadzonych badań strukturalnych metodą
skaningowej mikroskopii elektronowej wynika iż:

 zastosowane metody modyfikacji haloizytu doprowadziły do uzyskania
napełniacza charakteryzującego się różnorodnością kształtu i wielkości co jest
korzystne w procesie otrzymania kompozytów z żywicą poliestrową metodą
mieszania w stanie ciekłym i utwardzania,

 otrzymano kompozyty o zadowalającym stopniu zdyspergowania haloizytu
w matrycy polimerowej.

Badania właściwości mechanicznych uzyskanych kompozytów dowiodły poprawę
wytrzymałości w teście rozciągającym (do ok. 40%) oraz naprężenia do zerwania
(wzrost o ok. 65%) w przypadku kompozytów żywicy poliestrowej z modyfikowanym
haloizytem, w których zawartość napełniacza w matrycy polimerowej nie przekraczała
3% wag. Zastosowanie większej ilości tego typu napełniacza nie powodowało tak
znaczącej poprawy właściwości co wskazuje na otrzymanie nanokompozytów żywicy
poliestrowej z haloizytem. 

                                                          
[1] A. Szczygielska, J. Kijeński i inni - Zgł. Pat. P 386455 (2008).
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W zależności od pożądanych właściwości aplikacyjnych, emulsje silikonowe
zawierają polisiloksany o zróżnicowanej strukturze. W związku z nieustannym
dążeniem do stosowania produktów przyjaznych dla środowiska, znacznie rozwija się
stosowanie emulsji bezrozpuszczalnikowych. Należy podkreślić fakt, iż właściwości
hydrofobizujące bezrozpuszczalnikowych emulsji silikonowych znajdujących
zastosowanie do zabezpieczania materiałów budowlanych są na ogół gorsze
w porównaniu z właściwościami wodno-rozpuszczalnikowych emulsji silikonowych.
Kluczowym czynnikiem dla uzyskania dobrych właściwości hydrofobizujących tych
emulsji jest dobór polisiloksanu o odpowiedniej strukturze.

Zbadano wpływ struktury polisiloksanu na właściwości hydrofobizujące emulsji
silikonowych zawierających oleje silikonowe o zróżnicowanej strukturze oraz emulsji
wodno-rozpuczalnikowej żywicy silikonowej z reaktywnymi grupami silanolowymi.

Właściwości hydrofobizujące emulsji badano na kształtkach z materiałów
budowlanych, oznaczając efekt hydrofobowy dla poszczególnych emulsji w celu
określenia wpływu struktury polisiloksanu na jego właściwości hydrofobizujące.
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NOWE POCHODNE UMBELIFERONU – PORÓWNANIE SYNTEZY
KONWENCJONALNEJ Z SYNTEZĄ WSPOMAGANĄ MIKROFALOWO
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Pochodne kumaryny od lat cieszą się zainteresowaniem syntetyków z uwagi na

zróżnicowaną aktywność biologiczną. Wśród nich wymienić można substancje
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybowe i przeciwnowotworowe [1]. Pochodne
O-alkilowane hamują cyklazę oksydoskwalenową [2], działając przeciwpasożytniczo.
Z tego względu w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej zaplanowano
i przeprowadzono O-alkilowanie umbeliferonu (7-hydroksykumaryny) i jego
pochodnych (Schemat 1). Reakcję przeprowadzono dwiema metodami: konwencjonalną
i wspomaganą promieniowaniem mikrofalowym. Skuteczniejsza okazała się metoda
druga. Zastosowanie reaktora mikrofalowego umożliwiło skrócenie czasu trwania
reakcji, zmniejszenie ilości produktów ubocznych, ułatwiło proces oczyszczania
produktów i poprawiło wydajność reakcji.
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Schemat 1.

Otrzymano czternaście nowych związków, dla których określono aktywność
przeciwgrzybową badając hamowanie reduktazy trihydroksynaftalenowej (3HNR).
Ponadto cztery z nich dołączono do programu badań przeciwnowotworowych
prowadzonych w National Cancer Institute, Bethesda, USA. 

                                                          
[1] I. Kostova, Curr. Med. Chem. - Anti-Cancer Agents, 2005, 5, 29-46.
[2] S. Oliaro-Bosso, F. Viola, S. Matsuda, G. Cravotto, S. Tagliapietra, G. Balliano, Lipids, 2004, 39,

1007-1012.
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Beta-adrenolityki (beta-blokery) należą do grupy podstawowych leków
stosowanych w leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz w terapii
nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca oraz w chorobie wieńcowej. Zgodnie
z Listą Substancji i Metod Zabronionych w sporcie, opublikowaną przez Światową
Agencję Antydopingową (World Anti-Doping Agency (WADA)), przyjmowanie beta-
blokerów przez sportowców w okresie zawodów w takich dyscyplinach jak: zapasy,
bobsleje, bilard, snooker, brydż, bule, curling, golf, gimnastyka, pięciobój nowoczesny,
sporty lotnicze, motorowe, motorowodne i samochodowe, żeglarstwo, narciarstwo
(m.in. skoki narciarskie) jest zabronione. Poza zawodami beta-adrenolityki są
zabronione tylko w łucznictwie i strzelectwie. W wymienionych dyscyplinach
sportowych beta-blokery mogą być wykorzystywane do opanowywania drżenia mięśni
i traktowane są wówczas jako środki dopingujące.

Zgodnie z zaleceniem WADA TD2009MRPL (ang. Minimum Required
Performance Levels) laboratoria antydopingowe zobowiązane są do wykrywania beta-
blokerów u sportowców na poziomie ≥500 ng/mL (badania próbek moczu).

Niezadowalające rezultaty wykrywania beta-adrenolityków techniką GC/MS
(m.in. wysoka granica wykrywalności) były podstawą do opracowania i zwalidowania
metody konkurencyjnej, wykorzystującej technikę ultra sprawnej chromatografii
cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Metoda ta, w porównaniu
z metodą GC/MS, wyróżnia się uproszczoną procedurą ekstrakcji oraz niższymi
całkowitymi kosztami analizy. Opracowana przesiewowa metoda wykrywania beta-
blokerów pozwala na wykrycie następujących substancji figurujących na Liście
Zabronionej WADA: acebutololu, alprenololu, atenololu, betaxololu, bisoprololu,
carteololu, carvedilolu, celiprololu, esmololu, labetololu, levobunololu, mepindololu,
metipranololu, metoprololu, nadololu, oxprenololu, pindololu, propaphenonu,
propranololu, sotalolu oraz timololu.

W pracy uzyskano bardzo dobre rozdzielenie oznaczanych związków w czasie
poniżej 5 min. Dla każdej substancji zdefiniowano po dwie transmisje MRM (ang.
Multiple Reaction Monitoring). Opracowana metoda wykazuje wysoki poziom odzysku,
przekraczający 90%, dla większości oznaczanych związków. Spośród dwudziestu jeden
badanych beta-blokerów niższy poziom odzysku obserwowano tylko dla atenololu
(50%), nadololu (70%) oraz sotalolu (30%).

Wyznaczona granica wykrywalności dla wszystkich analizowanych substancji
w próbkach moczu była na poziomie 50 ng/mL.

Omawiana metoda została dotąd dwukrotnie wykorzystana w testach
międzylaboratoryjnych WADA. Pozwoliła wykryć w próbkach testowych obecność
carvedilolu oraz oxprenololu.
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Selen zwany jest „pierwiastkiem posiadającym dwa oblicza”. Jest on niezbędny
do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych, lecz nadmiernego jego
spożyczcie może wywołać zaburzenia w homeostazie organizmu. Różnica pomiędzy
dawką niezbędną a toksyczną jest stosunkowo nieznaczna, dlatego niezbędna jest
kontrola jego zawartości w produktach spożywczych, wodzie czy glebie. 

Podstawową właściwością fizyczną selenu jest lotność jego związków w dużym
zakresie temperatur. Pomimo tej cechy granice wykrywalności dla optycznej
spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną są o rząd wielkości większe niż
to ma miejsce dla innych pierwiastków. Obniżenie granicy wykrywalności możliwe jest
po zastosowaniu techniki generacji wodorków lub elektrotermicznego odparowania.
Ograniczeniem tych metod jest występowanie efektów matrycowych pochodzących od
metali przejściowych w przypadku generacji wodorków i sama lotność selenu
w przypadku elektrotermicznego odparowania. Trudności w oznaczaniu śladów selenu
napotyka się także w przypadku zastosowania spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie
sprzężoną i związane są one z występowaniem interferencji poliatomowych.
Rozwiązaniem tych problemów może być zastosowanie techniki rozpylania próbki
w postaci proszku jako techniki wprowadzania próbki do plazmy helowej indukowanej
za pomocą mikrofal w celu analizy metodą optycznej spektrometrii emisyjnej (CPI-
MIP-OES) po wstępnym zagęszczeniu selenu z wykorzystaniem biosorbentów
immobilizowanych na stałym podłożu.

Ilości selenu kumulowane przez drobnoustroje wachają się w granicach 30 – 200
mikrogramów na gram suchej substancji i zależą od rodzaju użytego szczepu.
Najlepszymi biosorbentami selenu są bakterie kwasu mlekowego szczególnie
Lactobacillus planatrumW tej pracy immobilizacja liofilizowanych kultur bakterii
pałeczek Lactobacillus na powierzchni stałego nośnika i wykorzystnie ich jako złoża
biologicznego umożliwiło zagęszczenie i oznaczenie selenu w próbkach rzeczywistych
z wykorzystaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą helową (CPI-MIP-OES).
Dzięki dużemu współczynnikowi zagęszczenia granica wykrywalności dla tej techniki
wynosi 0,5 µg/ml w przeliczeniu na zawartość selenu w badanej próbce.
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Chemoselektywna redukcja α,β-nienasyconych związków karbonylowych do
odpowiednich nienasyconych alkoholi jest często jednym z ważniejszych etapów
syntezy fine chemicals. Jak niedawno wykazano, katalizatory złotowe osadzone na
tlenkach są wysoce selektywne w reakcji uwodornienia grupy karbonylowej
w obecności sprzężonego z nią wiązania podwójnego C=C.

Reakcja przeniesienia wodoru do α,β-nienasyconych związków karbonylowych
stanowi alternatywny sposób redukcji tych związków. Biegnie ona między donorem
wodoru (alkoholem) a jego akceptorem (nienasycony aldehyd lub keton) wobec różnych
katalizatorów, np. alkoholanów metali lub tlenków metali. W temperaturach poniżej
573 K niemodyfikowany tlenek magnezu wykazuje jedynie umiarkowaną aktywność. 

Celem prowadzonych badań było otrzymanie katalizatora, modyfikowanego
MgO, aktywnego w redukcji akroleiny do alkoholu allilowego w temperaturze powyżej
373 K. 
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Modyfikowany tlenek magnezu przygotowywano metodą mokrej impregnacji
metanolowymi roztworami jodu, kwasu jodowodorowego, jodku sodu lub jodku
magnezu. Aktywność katalityczną badano w reaktorze przepływowym ze stałym
złożem katalizatora. Moc centrów kwasowo-zasadowych otrzymanych katalizatorów
mierzono metodą Hammetta w bezwodnym toluenie jako rozpuszczalniku. 

W temperaturach 423-573 K, wobec niemodyfikowanego MgO, wydajność
alkoholu allilowego wynosi 10-25%. Modyfikacja tlenku magnezu jodem lub
związkami jodu prowadzi do znacznego wzrostu aktywności katalizatora w podanym
zakresie temperatur (wydajność alkoholu allilowego: 60-75%). Stwierdzono silną
zależność pomiędzy aktywnością badanych katalizatorów a ich mocą kwasowo-
zasadową. Modyfikacja MgO powoduje spadek mocy zasadowej katalizatora
i pojawienie się słabych centrów kwasowych.
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BADANIE WPŁYWU PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO NA TERMICZNE
WŁAŚCIWOŚCI SEGMENTOWYCH POLIURETANÓW DO CELÓW

BIOMEDYCZNYCH

Marta Walo, Grażyna Przybytniak, Krzysztof Mirkowski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, m.walo@ichtj.waw.pl

Segmentowe poliuretany znalazły zastosowanie w medycynie jako biomateriały
dzięki wysokiej biokompatybilności, stabilności oksydacyjnej i hydrolitycznej,
doskonałym właściwościom mechanicznym i dobrej przetwarzalności.[1] Poliuretany
reprezentują klasę syntetycznych elastomerów, których właściwości fizykochemiczne
można modyfikować poprzez zmianę stosunku segmentu giętkiego do segmentu
sztywnego. Dlatego są one coraz powszechniej stosowane w charakterze nośników
komórek w inżynierii tkankowej lub materiałów medycznych, takich jak przeszczepy
naczyniowe, sztuczne serce, katetery, implanty piersi. [2]

Celem pracy było badanie termicznych właściwości segmentowego poliuretanu
po ekspozycji na promieniowanie jonizujące przy użyciu różnicowej kalorymetrii
skaningowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA). W celu zbadania
termicznej degradacji poliuretanu określono energię aktywacji metodą Kissingera
i Flynn-Wall-Ozawa. [3,4]

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że promieniowanie jonizujące
nie wpływa znacząco na stabilność termiczną poliuretanów. Energie aktywacji
określone metodą Kissingera wynosiły odpowiednio dla nienapromieniowanego
i napromieniowanego PU: 162 kJ/mol i 155 kJ/mol. Natomiast wartości energii
aktywacji uzyskane przy użyciu metody Flynn-Wall-Ozawa zmniejszały się od 153
kJ/mol do 117 kJ/mol. Dla polimeru wyjściowego zmiany te były wyraźnie mniejsze
i mieściły się w zakresie 141 kJ/mol - 132 kJ/mol. Niewielki spadek energii aktywacji
w PU poddanym działaniu promieniowania jonizującego może wynikać z degradacji
oksydacyjnej, gdyż rodniki węglowe generowane radiacyjnie zwykle konwertują w
rodniki nadtlenkowe stanowiące prekursory wielu grup funkcyjnych zawierających tlen.
Zanik łatwo ulegających rozkładowi grup karbonylowych, karboksylowych czy
wodoronadtlenkowych powoduje obniżenie temperatury początkowej degradacji
termicznej, jak również energii aktywacji. Z drugiej strony wzrost temperatury
topnienia napromieniowanego poliuretanu (z 100.1oC dla PU wyjściowego do 110oC)
świadczy o równoczesnym przebiegu reakcji sieciowania. Zatem przeprowadzone
badania świadczą o przebiegu dwóch konkurencyjnych procesów, których wydajność
dla dawki 112 kGy jest nieznaczna. 

                                                          
[1] P. N. Lan, S. Corneillie, E. Schacht, M. Davies, A. Shard, Biomaterials 1996, 17, 2273-2280.
[2] K. Gorna, S. Gogolewski, Polym. Degrad. Stab., 2003, 79, 465-474.
[3] L. Barral, J. Cano, J. Lopez, I. Lopez-Bueno, P. Nogueira, M. J. Abad, C. Ramirez, Eur. Polym. J.

2000, 36, 1231-1240.
[4] K. Pielichowski, K. Flejtuch, J. Anal. Appl. Pyrolysis 2005, 73, 131-138.
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TETRAAZAMAKROCYKLICZNE KOMPLEKSY MIEDZI (II) I NIKLU (II)
JAKO MODELOWE UKŁADY O WŁAŚCIWOŚCIACH

 DONOROWO-AKCEPTOROWYCH

Urszula E.Wawrzyniaka, Jarosław Kowalskib, Katarzyna Szczepaniakb,
Bohdan Korybut-Daszkiewiczb, Renata Bilewicza

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

bInstytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Celem pracy była synteza oraz elektrochemiczna i rentgenograficzna
charakterystyka nowych jedno i wielocentrowych makrocyklicznych kompleksów
metali przejściowych miedzi (II) i niklu (II) - modelowych cząsteczek z centrami
donorowo-akceptorowymi. Obiektem badań były naładowane i obojętne
monomakrocykliczne kompleksy oraz układy bis makrocykliczne, w których dwa
pierścienie tetraazamakrocykliczne mają inną strukturę elektronową. Procesy redoks
tych związków scharakteryzowano za pomocą techniki woltamperometrii cyklicznej
oraz woltamperometrii pulsowej różnicowej. Wyznaczono potencjały formalne
odpowiednich centrów redoks, współczynniki dyfuzji a w przypadku
bismakrocyklicznych kompleksów wykazano obecność efektów nieliniowych
i obliczono stałe oddziaływań pomiędzy dwoma centrami metalicznymi - jednakowymi
(NiNi, CuCu) lub mieszanymi (CuNi). Wykazano, że nieznaczna odległość pomiędzy
centrami redoks, natura centrów metalicznych a przede wszystkim otoczenie metalu
związane z charakterem ligandu wpływają na komunikację pomiędzy centrami
metalicznymi. Oddziaływania między centrami maleją w porządku: (1) bisCu…Ni
(miedź stanowi centrum redoks w obojętnym pierścieniu azamakrocyklicznym),
(2) bisNi…Ni, (3) bisCu…Cu, (4) bisNi…Cu (nikiel jako centrum redoks znajduje się
w obojętnym pierścieniu azamakrocyklicznym).

Schemat 1. Struktury badanych kompleksów makrocyklicznych (Me = Cu2+ lub Ni2+)
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SZTUCZNE EMULSJE NA BAZIE WOSKU POLIETYLENOWEGO

Ewa Wierzbicka, Izabella Legocka, Talal Mohammed Al-Zahari

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

Polietyleny niskocząsteczkowe (woski) stanowią produkty uboczne wytwarzania
polietylenu. Powstają w każdej technologii wytwarzania tego polimeru. W zależności
od ciężaru cząsteczkowego mają konsystencję od bardzo twardej, aż do mazistej, a ich
ilość jest różna i zależy od metody wytwarzania polietylenu. Woski polietylenowe
nieprzetworzone znajdują szerokie zastosowanie jako tanie dodatki do produkcji past,
kremów, smarów oraz materiałów powłokowych. W postaci bardziej przetworzonej,
znacznie droższe, mogą znaleźć zastosowanie jako barierowe hydrofobowe materiały
powłokowe – nakładane z emulsji wodnych czy dobrze dyspergujące się dodatki np. w
kompozycjach asfaltowo-bitumicznych. Te przesłanki były powodem podjęcia w
niniejszej pracy badań nad wytwarzaniem sztucznych emulsji opartych na woskach
polietylenowych.

W wyniku zrealizowanej pracy otrzymano szereg sztucznych emulsji opartych o
wytypowany wosk polietylenowy stosując zróżnicowane układy emulgująco-
stabilizujące. W recepturach zastosowano emulgatory o charakterze jonowym
i niejonowym. Procesowi emulgowania poddawano roztwory wosku
w rozpuszczalnikach organicznych oraz w roztworze plastyfikatora – ftalanie dioktylu.

Oceniono parametry uzyskanych emulsji pod kątem ich stabilności stosując takie
metody analityczne jak: czas rozwarstwiania się emulsji pod wpływem szybkiego ruchu
obrotowego, oznaczenie suchej masy, pomiar potencjału zeta, wielkość cząstek.
Wstępnie oznaczono także lepkości emulsji w funkcji szybkości ścinania, gdyż
parametr ten ma znaczenie aplikacyjne

Wyniki powyższych badań wskazują, że możliwe jest otrzymanie stabilnej i o
odpowiedniej suchej masie emulsji opartej na wosku polietylenowym. W tym
przypadku korzystnym emulgatorem jest emulgator typu jonowego. Interesującą metodą
prowadzącą do otrzymania stabilnej i dającej bardziej elastyczne powłoki jest
zastosowanie plastyfikatora jako rozpuszczalnika dla wosku polietylenowego.
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ROZKŁAD PODTLENKU AZOTU NA KATALIZATORACH
KOBALTOWO-CEROWYCH

Ewa Wilczkowskaa, J. Petryka, Z. Kaszkurb
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bInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Podtlenek azotu jest groźnym gazem cieplarnianym, co wynika z wielkości jego
emisji i długiego czasu życia w atmosferze. Ponadto, w wyniku utlenienia tego gazu
w stratosferze powstaje tlenek azotu, który może prowadzić do rozpadu cząsteczek
ozonu. Jednym z antropogenicznych źródeł N2O są instalacje do produkcji kwasu
azotowego. Są cztery miejsca w tych instalacjach, w których można wprowadzić
katalizator rozkładu podtlenku azotu [1]. Najbardziej uzasadnione pod względem
ekonomicznym wydaje się umieszczenie takiego katalizatora bezpośrednio za siatkami
platynowymi.

Celem naszych doświadczeń było zbadanie aktywności w rozkładzie podtlenku
azotu katalizatorów, które wykazują aktywność w utlenianiu amoniaku i nie rozkładają
NO. Obiektem naszych badań były katalizatory kobaltowo-cerowe (o stosunku
molowym Co:Ce 1:49 i 2:23), na których w procesie utleniania amoniaku powstaje
mniej N2O niż na typowych katalizatorach Pt-Rh [2].

Badania aktywności katalizatorów prowadzono w układzie przepływowym
w czterech temperaturach, t.j. 700, 750, 800 i 850ºC, przy czterech obciążeniach złoża,
mianowicie 1,2*105, 8*104, 3*104 i 2*104 h-1. W celu zbadania, czy dany katalizator
rozkłada NO, co wykluczałoby możliwość zastosowania go za siatkami platynowymi,
gdyż rozkładałby główny produkt reakcji utleniania amoniaku, przez reaktor
przepuszczono mieszaninę zawierającą 5%obj. NO i 95%obj. Ar. Całkowity stopień
rozkładu podtlenku azotu mierzono w mieszaninie o następującym składzie: 5%obj.
N2O, 95%obj. Ar. Zawartość NO i N2O w strumieniach wlotowych i wylotowych
mierzono za pomocą odpowiednio metody miareczkowo-wagowej i chromatografii
gazowej. Do charakteryzowania katalizatorów stosowano metody takie jak: dyfrakcję
rentgenowską, analizę termograwimetryczną z równoczesną analizą spektrometrii
masowej, badania porozymetryczne i wyznaczanie powierzchni właściwej metodą BET.

Wyniki badań wykazały, że katalizatory kobaltowo-cerowe, podobnie jak Co3O4,
nie wykazują aktywności w rozkładzie tlenku azotu, a umożliwiają uzyskanie nawet
większych stopni przemiany podtlenku azotu. Świadczy to o korzystnym wpływie
tlenku ceru. Badania rentgenowskie oraz analiza termograwimetryczna wykazały, że
obecność CeO2 powoduje przesunięcie temperatury redukcji Co3O4 w kierunku
wyższych wartości.
Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt własny nr N N205 012434.

                                                          
[1] J. Pérez-Ramírez, F. Kapteijn, K. Schöffel, J. A. Moulijn, Appl. Cat. B-Environmental 2003, 44, 117-

151.
[2] J. Petryk, E. Kołakowska, Appl. Cat. B-Environmental 2000, 24, 121-128.
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APPLICATION OF HIGH PRESSURE TECHNIQUE TO DYNAMIC
COMBINATORIAL CHEMISTRY
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Dynamic Combinatorial Chemistry[1] (DCC) paves new prospects for drug
discovery[2] and for material science.[3] DCC is based on a target-driven selection of
optimal products from a dynamic combinatorial library (DCL) whose covalent elements
are generated by exchange of their components. The small number of reactions that
provide dynamic systems remains a bottleneck for the unlocking of the potential of
constitutional dynamic chemistry. On the covalent level, only two systems, based on
the Diels-Alder chemistry have been reported so far.[4,5] 

In this communication we would like to present the preliminary studies on
the Diels – Alder reaction between variously substituted p-benzoquinones 1 and furans
2, under normal and high pressure conditions, leading to [4+2]cycloadducts of type 3
(Scheme).
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Reversibility of the reaction under both atmospheric and high-pressure
conditions was studied by the 1H NMR method. The resulting DCLs were “frozen” by
reduction with sodium tetraborohydride and their composition was established via
HPLC methods.

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

2002, 41, 898.
[4] Bennes, R.M.; Philp, D. Org. Lett., 2006, 8, 3651.
[5] Boul, P.J. ; Reutenauer, P.; Lehn, J.-M. Org. Lett., 2005, 7, 15.
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ANALOG DES-ACYL GRELINY GLY-SER-SER-TYR-LEU-BZ-DOTA JAKO
POTENCJALNY RADIOFARMACEUTYK

Grzegorz Wójciuk, Elżbieta Bednarek, Karolina Rumianek,
Sylwia Męczyńska-Wielgosz, Marcin Kruszewski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Kursorem wybranego przez nas nośnika stała się Ghrelina, neuropeptyd
powszechnie występujący w organizmach ssaków. W organizmie pełni on funkcję
przekaźnikową. Receptory Greliny GHS-R1a zlokalizowane są m.in. w komórkach
nowotworowych przysadki mózgowej, mięśnia sercowego, tarczycy, piersi oraz
prostaty.[1] We krwi cyrkuluje tylko 20% greliny w formie aktywnej. Ogromną
większość stanowi jej nieaktywna forma zwana Des-acyl greliną.[2] Forma ta wykazuje
większą trwałość na działanie enzymów proteolitycznych w surowicy krwi.[3]

Ostanio ukazujące się prace dowodzą że Des-acyl ghrelina również posiada swój
receptor, a mianowicie CRF typ2.[4] Za wiązanie neuropeptydu do receptora
odpowiada sekwencja trzech pierwszych aminokwasów.[5] Do badań wybrałem analog
Des-acyl ghreliny o sekwencji pierwszych pięciu aminokwasów.

Obecnie opracowujemy metodę przyłączania blokowanego nośnika do
blokowanego chelatora (Rysunek poniżej).
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[1] Filigheddu, N. and coworkers Mol. Biol. Cell 2007, 18, 989-994.
[2] Barreiro, M.L.; Pinilla, L.; Aguilar, E.; Tena-Sempere, M. Eur. J. Endocrinol. 2002, 147, 677–688.
[3] DeVriese, C.; Gregoire, F.; Lema-Kisoka, R.; Waelbroeck,; Delporte, C. Endocrinology 2004, 145,

4997–5005.
[4] Hang W.; Chai B.; Li J.; Wang H.; Mulholland M.W. Endocrinology 2008, 149, 4710-4716.
[5] Matsumoto M. and coworkers Biochem. Biophys. Res. Com. 2001, 287, 142-146.
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ZMIANY PROCESÓW DENATURACJI, UTLENIANIA ZASAD AZOTOWYCH ORAZ
ZMIANY KONFORMACJI ZACHODZĄCE W PODWÓJNEJ NICI DNA (DSDNA)

POD WPŁYWEM INTERKALATORÓW

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

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

Najbardziej istotne procesy biologiczne takie jak replikacja oraz transkrypcja
wykorzystują dwuniciową matrycę informacyjną kwasu dezoksyrybonukleinowego
(dsDNA). Oba procesy wymagają lokalnego odwracalnego rozplatania podwójnej nici
DNA, czyli jej denaturacji, której towarzyszą zmiany w strukturze podwójnej nici
DNA, które kontrolowane są poprzez specyficzny dla DNA aparat enzymatyczny, jaki
znajduje się w każdej żywej komórce [1]. 

W naszej pracy wykryliśmy w obecności interkalatorów istotne zmiany
w wartości mierzonego prądu podczas elektroutleniania zasad azotowych guaniny oraz
adeniny, oraz zmiany eliptyczności i absorbancji zachodzące podczas denaturacji
temperaturowej podwójnej nici DNA. Wykazaliśmy, że leki antynowotworowe
(pochodne imidazoakrydonu o nazwie C-1311 oraz C-1305) oraz inne związki będące
interkalatorami mocno spowalniają proces denaturacji, spowalniają oraz obniżają
wartość prądu dla procesu elektroutleniania zasad azotowych oraz wstrzymują zmiany
konformacyjne zachodzące w podwójnej nici dsDNA [2]. Badania te zostały
przeprowadzone dla dsDNA pochodzącego z różnych organizmów żywych.

Podwójne nici DNA pochodzące odpowiednio: z grasicy cielęcej (Calf Thymus),
z ogonów myszy (Mice) oraz z drożdży (Yeast) zostały przebadane w zakresie
temperaturowym od 5 ºC to 100 ºC. Wszystkie pomiary zostały wykonane
w środowisku fizjologicznym (pH = 7.4) bez zatężania podwójnej nici DNA na
powierzchni elektrody oraz bez użycia jakiegokolwiek mediatora [3]. Jako techniki
analityczne zostały użyte metody woltamperometryczne (woltamperometria fali
prostokątnej, woltamperometria cykliczna), chronoamperometria oraz spektroskopia
absorpcyjna i spektroskopia dichroizmu kołowego. 

Szczegółowe poznanie procesów związanych ze zmianami w strukturze DNA
zachodzącymi podczas rozplatania podwójnej nici DNA niesie istotne informacje, które
mogą być wykorzystywane w projektowaniu nowej generacji leków
antynowotworowych oddziałujących z dsDNA. Badanie procesu elektroutleniania
dsDNA w funkcji temperatury może ułatwić konstrukcję nowych biosensorów. 

                                                          
[1] Song Ch., Xia Y., Zhao X. L., Li L.: Phys. Chem. Chem. Phys. 2008, 10, 5077-5082.
[2] Zabost E., Nowicka A. M., Donten M., Stojek Z.: Phys. Chem. Chem. Phys. Wysłana. 
[3] Nowicka A. M., Zabost E., Donten M., Mazerska Z., Stojek Z.: Bioelectrochem. 2007, 71, 126-131.
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PAROWANIE TROTYLU ZAWIESZONEGO W POLIMERACH
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Materiały wybuchowe (MW) ze względu na swoje właściwości, możliwość
pozyskania oraz szeroki i specyficzny zakres zastosowania należą do grupy związków
szczególnie interesujących przestępców. Do najczęściej spotykanych należą
w szczególności: trotyl, heksogen, nitrogliceryna, pentryt.

Trotyl (TNT) jest najpowszechniej stosowanym kruszącym materiałem
wybuchowym. Charakteryzuje się małą wrażliwością na uderzenie i tarcie
(bezpieczeństwo manipulowania), dużym bezpieczeństwem magazynowania,
wynikającym z małej reaktywności chemicznej, stosunkowo dużym bezpieczeństwem
produkowania oraz stosunkowo dużą siłą wybuchową. [1]

Trotyl występuje w postaci jasnożółtych kryształów, jest praktycznie
nierozpuszczalny w wodzie. Charakteryzuje się on dość wysoką koncentracją par
w powietrzu (50 ng/l) w porównaniu do pozostałych MW (pentryt – 0,091ng/l,
heksogen – 0,024 ng/l). [2] 

Ślady MW znajdujące się m.in. na odzieży, rękach, bagażach, przesyłkach
pocztowych mogą być wykrywane za pomocą przenośnych detektorów par MW. Takim
urządzeniem jest m.in. detektor MO-2M firmy Sibel Ltd., który pobierając pary
z badanej powierzchni umożliwia detekcję trotylu, pentrytu, nitrogliceryny czy
heksogenu. Urządzenia tego typu zbudowane są w oparciu o wzorzec wewnętrzny
umożliwiający dalszą analizę i identyfikację. Substancją wzorcową jest przeważnie
trotyl związany odpowiednim polimerem. 

Badania przeprowadzono w celu określenia możliwości parowania TNT
zawieszonego w polimerach. Jako substancję wiążącą zastosowano metylocelulozę oraz
parafinę o nazwie „Capielex”. Dobrano odpowiedni stosunek stechiometryczny trotylu
do polimeru i przeprowadzono szereg prób związanych z opracowaniem odpowiedniej
metodyki wykonania próbek. W celu określenia zdolności do parowania TNT
zawieszonego w polimerach zastosowano detektor MO-2M.

Przeprowadzone pomiary pokazały, że lepszym polimerem tzn. bardziej
sprzyjającym parowaniu TNT jest parafina „Capielex”, która zarazem jest lepszym
środkiem wiążącym trotyl. Ponadto opracowano metodykę trwałego łączenia tych
dwóch substancji umożliwiającą wykonanie badań za pomocą detektora MO-2M.

                                                          
[1] T. Urbański, Chemia i technologia materiałów wybuchowych, wyd. MON, Warszawa, 1954.
[2] A. Budziszewska, praca magisterska, Wydział Chemiczny PW, 2007.
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Reakcje kondensacji 1,2,3 – trihydroksybenzenu (pirogallolu) z aldehydami
alifatycznymi lub aromatycznymi (w obecności katalitycznych ilości kwasu) prowadzą
do uzyskania cyklicznych tetramerów zwanych pirogallol[4]arenami [1,2].
Pirogallol[4]areny posiadają unikalną budowę a w konsekwencji także właściwości
fizykochemiczne, które sprawiają, że stanowią one interesujące obiekty badań z punktu
widzenia chemii supramolekularnej i chemii materiałów. 

Celem naszych badań była synteza wybranych pirogallol[4]arenów oraz
wykazanie ich antyoksydacyjnych właściwości. Wyznaczyliśmy takie parametry
kinetyczne jak energia aktywacji, czynnik przedwykładniczy, stałe szybkości reakcji
nieizotermicznego utleniania polietylenu (kwasu stearynowego) zawierającego różne
ilości pirogallol[4]arenów oraz utleniania kompozytu przygotowanego z polietylenu
i pirogallol[4]arenu. Procesy były monitorowane przy pomocy skaningowej
kalorymetrii różnicowej (DSC), zaś do wyznaczenia parametrów kinetycznych
wykorzystano metodę Ozawy – Flynn’a – Wall’a. Wpływ dodatku pirogallol[4]arenu
był także badany podczas izotermicznej autooksydacji kumenu, gdzie za pomocą
wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) monitorowano stężenie
powstającego wodoronadtlenku kumenu (izotermiczna autooksydacja roztworu kumenu
w chlorobenzenie w obecności lub nieobecności danego polifenolu, inicjowana przy
pomocy azoizobutyronitrylu). Dodatkowo porównaliśmy aktywność antyoksydacyjną
pirogallol[4]arenów z aktywnością dostępnych komercyjnie fenolowych
antyoksydantów syntetycznych BHT (2,6 – di-tertbutylo-4-metylofenolu) i PMHC
(2,2,5,7,8 – pentametylo-6-hydroksychromanu). 

Uzupełnienie badań stanowiły pomiary stałych szybkości reakcji wybranych
pirogallol[4]arenów z modelowym rodnikiem 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazylowym
techniką stopped flow w metanolu, zakwaszonym metanolu, dioksanie i octanie etylu.
Dodatkowo wyznaczyliśmy stałe dysocjacji Ka wybranych pirogallol[4]arenów w
układzie woda/metanol. Uzyskane rezultaty pozwalają przewidzieć istnienie korelacji
pomiędzy kwasowością, stopniem zjonizowania (strukturą) polifenoli a ich aktywnością
przeciwutleniającą [3-5].

                                                          
[1] T. Gerkensmeiser, C. Agena, W. Iwanek, K. Fröhlich, S. Kotila, C. Naöther, J. Z. Matty,

Z. Naturforrsch. Teil B, 2001, 56, 1063-1073.
[2] J. Han, X. Song, L. Liu, Ch. Yan, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem., 2007, 59, 257-263.
[3] G. Litwinienko, K. U. Ingold, J. Org. Chem., 2003, 68, 3433-3438.
[4] M. Musialik, G. Litwinienko, Org. Lett., 2005, 7, 4951-4954.
[5] G. Litwinienko, K. U. Ingold, Acc. Chem. Res., 2007, 40, 222-230.
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