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Sekcja 03 

CHEMIA KOORDYNACYJNA, METALOOGRANICZNA  
I SUPRAMOLEKULARNA 

Budynek C (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) Sala AB (Audytorium 107B) 

3 września 2019 (wtorek)  

Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Janusz Lewiński 

 

S03 WS01 

11:00-11:30 

Young award lecture: Photomagnetic molecular sponges and site-selective 
photoswitchable clusters,  Dawid Pinkowicz, Mirosław Arczyński and Michał 
Magott 

S03 KS01 

11:30-11.45 

Związki koordynacyjne z wybranymi jonami Ln(III) o właściwościach 
magnesów molekularnych,  Maria Korabik, Amanda Gałkowska, Daria Szeliga 

S03 KS02 

11.45-12:00 

Dynamiczne sieci koordynacyjne i supramolekularne DyIII[CoIII(CN)6]  
do konstrukcji fotoluminescencyjnych nanomagnesów molekularnych,  
Szymon Chorąży, Jakub J. Zakrzewski,  Mikołaj Żychowicz, Mateusz Reczyński, 
Junhao Wang, Yue Xin, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka 

S03 KS03 

12:00-12:15 

Synteza i charakterystyka właściwości magnetycznych kompleksów metali 
stabilizowanych ligandami alkoksylowymi,  Michał Terlecki, Arkadiusz 
Kornowicz, Natalia Nedelko, Iwona Justyniak, Céline Pichon,  Anna Ślawska-
Waniewska, Jean-Pascal Sutter,  Janusz Lewiński 

S03 KS04 

12:15-12:30 

Zastosowanie magnetycznych polimerów z odciskiem molekularnym do 
oznaczania organicznych związków chemicznych metodą spektrometrii mas,   
Maria Guć, Mateusz Pawlaczyk, Grzegorz Schroeder   

S03 KS05 

12:30-12:45 

Nowe kompleksy srebra(I) oraz miedzi(II) i ich zastosowanie do 
otrzymywania cienkich materiałów za pomocą metod mokrych,  Magdalena 
Barwiołek, Tadeusz Muzioł , Edward Szłyk, Julia Jezierska, Alina Bieńko 

S03 KS06 

12:45-13:00 

Związki koordynacyjne otrzymane metodą one pot przy udziale metali na 
zerowym stopniu utlenienia i N-skorpionowych ligandów wytworzonych in 
situ,  Anna Adach 

3 września 2019 (wtorek)  

Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący:  Dawid Pinkowicz 

 

S03 WS02 

15:00-15:30 

Wielordzeniowe kompleksy makrocykliczne – rozpoznawanie 
enancjomeryczne i transfer chiralności,  Jerzy Lisowski 

S03 WS03 

15:30-16:00 

Funkcjonalizowane tetraaryloborany i ich zastosowanie w syntezie 
materiałów porowatych,  Sergiusz Luliński, Patryk Tomaszewski, Krzysztof 
Gontarczyk, Krzysztof Durka, Wojciech Bury 

S03 KS07 

16:00-16:15 

Kompleksy karboksylanowe, jako prekursory dla otrzymywania 
nanomateriałów metodą FEBID,  Iwona B. Szymańska, Katarzyna Madajska 
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S03 KS08 

16:15-16:30 

Materiały hybrydowe sfunkcjonalizowane dendrymerami jako efektywne 
materiały adsorpcyjne,  Mateusz Pawlaczyk, Maria Guć, Grzegorz Schroeder 

S03 WS04 

16:30-17:00 

Makrocykliczne pochodne bisazowe z resztą pirolu jako uniwersalne 
kompleksony,  Ewa Wagner-Wysiecka, Błażej Galiński, Natalia Łukasik, 
Elżbieta Luboch, Jan F. Biernat 

  

4 września 2019 (środa) 

Sesja południowa 12:00-14:00 

       Przewodniczący: Grażyna Stochel 

 

S03 WS05 

12:00-12:45 

Carbaporphyrinoids − a quest for macrocyclic surroundings in 
organometallic chemistry,   Lechosław Latos-Grażyński 

S03 KS09 

12:45-13:00 

Metateza olefin w sferze koordynacyjnej metalu: synteza i charakterystyka 
chiralnych aksjalnie ansa-ferrocenów ,  Włodzimierz Buchowicz, Piotr A. 
Guńka, Piotr Buchalski , Michał Mrozowicz , Maria Daniluk 

S03 KS10 

13:00-13:15 

Synteza, struktura oraz właściwości biologiczne kompleksów miedzi(II)              
z pochodnymi tiomocznika, Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Paweł Rejmak, 
Marcin Klepka, Anna Wolska  

S03 KS11 

13:15-13:30 

Synteza i struktury kompleksów metali przejściowych zawierających 
chalkogenki fosfanylofosfinidenowe jako ligandy,  Anna Ordyszewska, Natalia 
Szynkiewicz, Łukasz Ponikiewski, Manfred Scheer, Jerzy Pikies, Rafał Grubba 

S03 WS06 

13:30-14:00 

Porównanie reaktywności związków alkilocynkowych wobec TEMPO w 
procesach mechanochemicznych, slow-chemistry i reakcjach w roztworze,  
Krzysztof Budny-Godlewski, Michał Leszczyński, Iwona Justyniak , Janusz 
Lewiński 

4 września 2019 (środa) 

Sesja popołudniowa 16:00-18:00 

       Przewodniczący: Grzegorz Schroeder 

 

S03 WS07 

16:00-16:30 

Biological signaling by small molecules. Mechanisms and recognition,  
Grażyna Stochel   

S03 WS08 

16:30-17:00 

Spectroscopic and DFT Investigations into Activation of Small Molecules on 
Metallozeolites,  Piotr Pietrzyk, Katarzyna Serafin, Tomasz Mazur, Zbigniew 
Sojka 

S03 WS09 

17:00-17:30 

Towards accurate theoretical description of small molecules activation,  
Adam Kubas 

S03 KS12 

17:30-17:45 

Extended zinc ethylsulfinate networks derived by stepwise insertion of sulfur 
dioxide into Zn-C bonds ,  Adam Tulewicz, Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, 
Maria Jędrzejewska, Tomasz Ratajczyk, Iwona Justyniak, Janusz Lewiński 

S03 KS13 

17:45-18:00 

Nowe otwarcie w reakcjach związków alkilowych cynku i magnezu z 
ditlenem, Tomasz Pietrzak, Iwona Justyniak, Janusz Lewiński 
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5 września 2019 (czwartek)  

Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Jerzy Lisowski 

S03 KS14 

11:00-11:15 

Wprowadzenie koordynatora krajowego do programu COST Mech@Ind, 
Janusz Lewiński 

S03 WS10 

11:15-11:45 

Young award lecture: Organiczno-nieorganiczne perowskity ołowiowo-
halogenkowe: Otrzymywanie, budowa oraz właściwości optyczne i 
fotowoltaiczne,  Daniel Prochowicz 

S03 WS11 

11:45-12:15 

Mechanochemiczna i mechanofizyczna funkcjonalizacja sieci 
metalo-organicznych do materiałów przewodzących, Dariusz Matoga 

S03 KS15 

12:15-12:30 

Nowe aspekty w syntezie iminowych pochodnych sileskwioksanów – 
mechanochemia jako alternatywa dla syntez rozpuszczalnikowych, Dawid 
Frąckowiak, Paulina Kijewska, Mariusz Szołyga 

S03 KS16 

12:30-12:45 

Mechanochemiczna synteza i modyfikacja powierzchni półprzewodnikowych 
nanokryształów ZnO, Piotr Krupiński, Arkadiusz Kornowicz, Janusz Lewiński 

S03 KS17 

12:45-13:00 

Efektywne usuwanie pozostałości rutenu oraz miedzi po reakcjach metatezy 
olefin oraz utlenianiu Stahla, Jakub Piątkowski, Grzegorz Szczepaniak, Wojciech 
Nogaś, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska, Karol Grela 

  

 3 września 2019 (wtorek) 

Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C  

(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) 

S03 P01 

 

Zastosowanie reakcji hydrosililowania w syntezie nowych siloksanowych i 
silseskwioksanowych pochodnych alkaloidów kory chinowca, Grzegorz 
Wilkowski, Mariusz Majchrzak, Karol Kacprzak 

S03 P02 

 

Sterowanie emisji uranylu w sieciach koordynacyjnych opartych  
na policyjanometalanach,  Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorąży,  Mateusz 
Reczyński, Barbara Sieklucka 

S03 P03 

 

Badanie reakcji dialdehydu ferrocenowego z drugorzędowymi aminami,  
Maria Daniluk, Włodzimierz Buchowicz, Kamil Ziemkiewicz  

S03 P04 

 

Makrocykliczne związki bisazowe z resztą pirolu jako chromogeniczne 
materiały czujnikowe do wykrywania i oznaczania jonów ołowiu(II), Błażej 
Galiński, Ewa Wagner-Wysiecka 

S03 P05 

 

Wykorzystanie techniki ESIMS do badania kompleksów makrocyklicznych 
pochodnych cyklotrifosfazenów z jonami metali,  Natalia Gutowska, Piotr 
Seliger, Jarosław Romański, Magdalena Zięba, Grażyna Adamus 

S03 P06 

 

Lewis base mediated insertion of sulfur dioxide into Zn-C bond as an 
efficient tool to zinc ethylsulfinate networks,  Maria Jędrzejewska, Adam 
Tulewicz, Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, Iwona Justyniak, Janusz Lewiński 

S03 P07 

 

Fotochemiczne przegrupowanie o,o’-azoksybenzo-19-korony-6,  Elżbieta 
Luboch, Miłosz Murawski, Paulina Szulc, Ewa Wagner-Wysiecka, Natalia 
Łukasik, Michał Kosno, Jarosław Chojnacki 



S03-4 

 

S03 P08 

 

Wpływ rodzaju oraz pozycji podstawnika wyciągającego elektrony na 
aktywność katalizatorów Hoveydy-Grubbsa, Anna Marczyk, Nirmalya 
Mukherjee, Karol Grela, Bartosz Trzaskowski 

S03 P09 

 

Właściwości i struktura soli tetrafenylofosfoniowej jonu Mo2O7
2-, Agata 

Olszewska, Janusz Szklarzewicz, Maciej Hodorowicz, Mariusz Radoń 

S03 P10 Triazolylidenowe kompleksy żelaza jako katalizatory reakcji sprzęgania 
związków aromatycznych,  Roman Pacholski, Piotr Buchalski 

S03 P11 

 

W poszukiwaniu alternatywy dla syntez rozpuszczalnikowych – 
mechanochemiczna synteza borofosfonianów klatkowych,  Natalia Pietras, 
Dawid Frąckowiak 

S03 P12 

 

Alkylzinc Phosphonates: Synthesis, Structural Diversity and Materials 
Chemistry, Vadzim Sheiko, Małgorzata Wolska-Pietkiewicz, Iwona Justyniak, 
Janusz Lewiński 

S03 P13 

 

Właściwości fluorescencyjne hydroksyazobenzokoron, Paulina Szulc, Elżbieta 
Luboch, Ewa Wagner-Wysiecka  

S03 P14 

 

Związki arsenu(III) z benzeno-1,2-ditiolemi tolueno-3,4-ditiolem – synteza, 
charakterystyka i cytotoksyczność, Monika Łyczko, Krzysztof Łyczko, 
Agnieszka Majkowska-Pilip, Aleksander Bilewicz  

S03 P15 

 

Synteza, struktura i aktywność przeciwnowotworowa pochodnych ansa-
ferrocenu, W. Buchowicz, M. Daniluk, M. Mrozowicz, M. Koszytkowska-
Stawińska, R. Kamiński, Z. Ochal, P. Wińska, M. Bretner 

S03 P16 

 

Dynamika konformacyjna w roztworze pochodnych ansa-ferrocenu, Maria 
Daniluk, Włodzimierz Buchowicz, Weronika Zaprzałek 

S03 P17 

 

Analiza niesteroidowych leków przeciwzapalnych metodą FAPA-MS z 
wykorzystaniem komercyjnie dostępnych polimerów z odciskiem 
molekularnym, Maria Guć, Mateusz Pawlaczyk, Grzegorz Schroeder 

S03 P18 

 

Boroorganiczne materiały porowate oparte na rdzeniu trifenylofosfiny, 
Sergiusz Luliński, Piotr Pacholak, Krzysztof Gontarczyk, Krzysztof Durka 

S03 P19 

 

Określenie zdolności sorpcyjnych materiałów hybrydowych SiO2-PAMAM 
wobec kwas foliowego jako modelowego związku wykazującego aktywność 
biologiczną, Mateusz Pawlaczyk, Maria Guć, Grzegorz Schroeder 

S03 P20 

 

Fotoaktywny receptor amidowy do rozpoznawania anionów – synteza i 
właściwości, Natalia Łukasik, Jarosław Chojnacki, Elżbieta Luboch, Ewa 
Wagner-Wysiecka 

S03 P21 

 

Synteza alkenylosilseskwioksanów na drodze reakcji hydrosililowania 
alkinów,  Adrian Franczyk, Kinga Stefanowska, Jakub Szyling, Jędrzej 
Walkowiak 

S03 P22 

 

Kompleksy srebra (I) z PNP-lariat eterem podstawionym benzylową 
pochodną (S)-prolinolu,   Piotr Seliger, Natalia Gutowska, Jarosław Romański 

S03 P23 

 

Estry alifatyczne i mieszaniny estrowo-alkoholowe jako rozpuszczalniki 
osadów par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli 
z tetrajodobizmutanem(III) baru, Dorota Cierniak, Robert Frankowski, Klaudia 
Huszla, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Andrzej Szymański 



S03-5 

 

S03 P24 

 

Development and optimization of synthesis and the production launch of a 
new generation of ruthenium-based, olefin metathesis catalysts, Mateusz 
Cybulski   

S03 P25 

 

Supramolecular Control over Molecular Magnetic Materials: γ Cyclodextrin-
Templated Grid of Cobalt(II) Single-Ion Magnets,  Krzesimir Korona, 
Arkadiusz Kornowicz, Daniel Prochowicz, Piotr Krupiński, Janusz Lewiński   

S03 P26 

 

Structural and spectral analysis of new nickel(II) silanethiolate complexes 
with aminopyridine derivatives,   Daria Kowalkowska-Zedler, Anna Dołęga, 
Agnieszka Pladzyk 

S03 P27 

 

Otrzymywanie funkcjonalizowanych borasilseskwioksanów w katalitycznej 
reakcji kometatezy, Miłosz Frydrych, Bogna Sztorch , Dariusz Brząkalski,  

Bogdan Marciniec 
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Photomagnetic molecular sponges and site-selective photoswitchable clusters  

Dawid Pinkowicz, Mirosław Arczyński and Michał Magott 

Jagiellonian University, Faculty of Chemistry, Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, Poland; 
dawid.pinkowicz@uj.edu.pl  

 

Spin state photoswitching and photomagnetism are attractive functionalities that can be 
incorporated into molecular crystals by following the design principles developed within the 
supramolecular and coordination chemistry and molecular magnetism.[1] The extensive research of 
photomagnetic solids/molecules will result in the construction of molecular devices: molecular 
sensors and switches.[2] Photomagnetism was demonstrated for various classes of compounds so far: 
Prussian Blue analogs,[3] valence tautomers[4] or FeII spin crossover compounds.[5] Herein, two 
different groups of photomagnetic systems will be presented and discussed: photomagnetic sponges 
with strong coupling between photo-induced magnetization and the hydration level (i) and 
photomagnetic cluster molecules comprising two independent "photomagnetic chromophores" (ii). 

Photomagnetic molecular sponges are coordination polymers based on paramagnetic metal 
centers that show reversible structural response to the sorption/desorption of the solvent molecules 
and photomagnetism that depends on the solvation level. The compounds in question 
{[MnII(imidazole)]2[WIV(CN)8]}n[6] and {[MnII(imidazole)]2[MoIV(CN)8]}n exhibit very high light-
induced magnetic ordering temperatures and a magnetic hysteresis loop up to 90 K (the [WIV(CN)8]-
based analog) due to the phenomenon similar to light-induced excited spin state trapping (LIESST) 
occurring at the [MIV(CN)8]-moiety.[7]. 

The presented photomagnetic cluster molecules are hexanuclear bimetallic spin crossover 
(SCO) systems [MII(tmphen)2]4[MIV(CN)8]2solv MII

4MIV
2 (tmphen = 3,4,7,8–tetramethyl-1,10-

phenanthroline; MII = FeII, MnII; MIV=MoIV, WIV; solv = MeOH/H2O) similar to their Nb-analogs.[8] 
The FeII-based congeners Fe4Mo2 and Fe4W2 exhibit a gradual incomplete spin crossover behavior 
and exciting photomagnetic behavior. Their photomagnetism is controlled semi-selectively by two 
different wavelengths: irradiation using red or violet light enables a sole  photoswitching of FeII or a 
concerted photoswitching of FeII and octacyanometallate, respectively. 

 

(This research was funded by the Polish National Science Centre within the Sonata Bis project no. 
2016/22/E/ST5/00055). 

 

[1] B. Sieklucka, D. Pinkowicz, Molecular Magnetic Materials: Concepts and Applications, Wiley-
VCH, Weinheim, 2017. 

[2] A. Dei Angew. Chem. Int. Ed 2005, 44, 1160. 

[3] S. Ohkoshi, H. Tokoro Acc. Chem. Res. 2012, 45, 1749. 

[4] O. Drath, C. Boskovic, Coord. Chem. Rev., 2018, 375, 256. 

[5] D. Pinkowicz, M. Rams, M. Misek, K. V. Kamenev, H. Tomkowiak, A. Katrusiak, B. Sieklucka 
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 8795. 

[6] M. Magott, M. Reczyński, B. Gaweł, B. Sieklucka, D. Pinkowicz J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 
15876. 

[7] M. Magott, O. Stefanczyk, B. Sieklucka, D. Pinkowicz Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 13283. 

[8] M. Arczynski, M. Rams, J. Stanek, M. Fitta, B. Sieklucka, K. R. Dunbar, D. Pinkowicz Inorg. 
Chem. 2017, 56, 4021. 
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Wielordzeniowe kompleksy makrocykliczne – rozpoznawanie enancjomeryczne 
i transfer chiralności 

Jerzy Lisowski  

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, F. Joliot-Curie 14,  50-383 Wrocław, 
jerzy.lisowski@chem.uni.wroc.pl 

 

Chemia kompleksów makrocyklicznych należy do klasycznych dziedzin nieorganicznej chemii 
supramolekularnej. Zastosowanie odpowiednio zaprojektowanego liganda makrocyklicznego 
pozwala na dostrojenie właściwości kompleksów. Na przykład heksaaza-makrocykle wywodzące się 
z kondensacji typu 2+2 chiralnych diamin i diformylopirydyny pozwalają na uzyskanie trwałych, 
chiralnych kompleksów ze stosunkowo dużymi jonami lantanowców(III). Z kolei większe chiralne 
makrocykle typu 3+3 wywodzące się z diformylofenoli są predestynowane do tworzenia kompleksów 
zawierających w rdzeniu makrocyklicznym trzy jony metali przejściowych lub trzy jony 
lantanowców. Możliwe jest także utworzenie bardziej złożonych kompleksów, zbudowanych z 
dwóch jednostek typu 2+2 [1-3] lub 3+3 [4,5]. Łączenie chiralnych kompleksów Ln(III) w pary 
poprzez mostki OH związane jest z enancjoselektywnym rozpoznawaniem sześcioazotowych 
jednostek makrocyklicznych i specyficznym helikalnym skręceniem liganda. Tworzenie 
analogicznych kompleksów heterodwurdzeniowych zawierających w jednej jednostce lantanowiec 
związanych z chiralnym makrocyklem L1, a w drugiej jednostce inny jon metalu ziem rzadkich 
związany z niechiralnym makrocyklem L2 związane jest z przeniesieniem chiralności i 
generowaniem skręcenia heliakalnego dla makrocyklu niechiralnego L2 [1]. 
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Podziękowanie: NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poland) grant 2015/19/B/ST5/00344.   

 

[1] P. Starynowicz, J. Lisowski Dalton Trans., 2019, 48, 8717-8724.  

[2] J. Lisowski, Inorg. Chem. 2011, 50, 5567-5576. 

[3] A. Gerus, K. Ślepokura , J. Lisowski Polyhedron, 2019, 170, 115-121.  

[4]. J. Janczak, D. Prochowicz, J. Lewiński, D. Fairen-Jimenez, T. Bereta; J. Lisowski, Chem. Eur. J. 
2016, 22, 598 -609. 

[5]. T. Bereta, A. Mondal, K. Ślepokura, Y. Peng, A. K. Powell, J. Lisowski Inorg. Chem, 2019, 58, 
4201-4213.  
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Funkcjonalizowane tetraaryloborany i ich zastosowanie w syntezie materiałów 
porowatych 

Sergiusz Lulińskia), Patryk Tomaszewskia), Krzysztof Gontarczyka), Krzysztof Durkaa), 
Wojciech Buryb)  

a) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Fizycznej, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, sergiusz.lulinski@pw.edu.pl 

b) Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław  
 

Nanoporowate organiczne sieci jonowe (Nanopororous Ionic Organic Networks, NION) 
obdarzone są ładunkiem ujemnym lub dodatnim, natomiast wolne przeciwjony są ulokowane w 
porach w celu zachowania elektrycznej neutralności struktury. Synteza układów typu NION w 
ostatnim czasie cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na dodatkowe możliwości oferowane 
przez te materiały w porównaniu z obojętnymi polimerami porowatymi. Zastosowanie prekursorów 
charakteryzujących się ogólną topologią tetraedryczną wymusza  trójwymiarową strukturę 
otrzymywanych materiałów porowatych. Otrzymano szereg układów tego typu jednak w większości 
przypadków są to struktury niejonowe. Klasyczne przykłady to materiały porowate  COF-102 i COF-
103 oparte na kwasach tetraboronowych, odpowiednio C[p-C6H4B(OH)2]4 i Si[p-C6H4B(OH)2]4 [1]. 

Pierwszy etap badań obejmował opracowanie nowej, ogólnej metody syntezy 
funkcjonalizowanych tetraaryloboranów. Kluczowa reakcja polegała na wymianie halogen-lit w 
solach potasowych z anionami tetrakis(haloarylo)boranowymi za pomocą t-BuLi/THF w 
temperaturze -78 °C. Otrzymane reagenty arylolitowe były poddane reakcjom z elektrofilami (CO2, 
DMF, t-BuNCO, B(OMe)3, co pozwoliło na otrzymanie kilkunastu różnych podstawionych 
pochodnych tetraaryloboranów. Wyznaczono struktury krystaliczne kilku soli, co pokazało, że rodzaj 
kationu i polarnej grupy funkcyjnej silnie wpływają na strukturę supramolekularną [2].  

Wybrane związki zawierające boczne grupy boronowe zastosowano w syntezie serii 4 
jonowych polimerów porowatych. Zostały one otrzymane w reakcjach polikondensacji z łącznikami 
polihydroksylowymi i scharakteryzowane za pomocą spektroskopii 6Li and 11B MAS NMR, 
dyfraktometrii proszkowej, termograwimetrii oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Badania 
właściwości sorpcyjnych pokazały, że sorpcja azotu w temperaturze 77 K jest względnie niska, 
natomiast sorpcja wodoru w tych samych warunkach osiąga znaczne wartości. Ponadto zastosowano 
tetrakis(4-karboksyfenylo)boran amonu jako prekursor metalo-organicznych materiałów porowatych 
(Metal Organic Framework, MOF). Otrzymano serię materiałów opartych na kationach magnezu(II), 
cynku(II), kadmu(II) i  niklu(II) a ich struktury określono metodą rentgenostrukturalną. 

Zaprezentowane badania zostały zrealizowane w ramach projektu OPUS sfinansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki, nr DEC-UMO-2016/21/B/ST5/00118.  

 

[1] H. M. El-Kaderi, J. R. Hunt, J. L. Mendoza-Cortés, A. P. Côté, R. E. Taylor, M. O'Keeffe, O. 
M. Yaghi, Science, 2007, 316, 268-272. 

[2] P. Tomaszewski, M. Wiszniewski, J. Serwatowski, K. Woźniak, K. Durka, S. Luliński, Dalton 
Trans. 2018, 47, 16627-16637. 

[3] P. Tomaszewski, M. Wiszniewski, K. Gontarczyk, P. Wieciński, K. Durka, S. Luliński, Polymers 
2019, 10, e520516. 
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Makrocykliczne pochodne bisazowe z resztą pirolu jako uniwersalne 
kompleksony 

Ewa Wagner-Wysiecka, Błażej Galiński, Natalia Łukasik, Elżbieta Luboch, Jan F. Biernat 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów 
Funkcjonalnych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, ewa.wagner-wysiecka@pg.edu.pl  

 

Związki azomakrocykliczne cieszą się nieustającym zainteresowaniem od wielu już dekad.[1] 
Otrzymaliśmy i zbadaliśmy właściwości pierwszych związków azomakrocyklicznych zawierających 
w makropierścieniu reszty heterocykliczne m.in. pirolu. [2] Wysoka wydajność makrocyklizacji, 
zwłaszcza w obecności -cyklodekstryny jako reaktora molekularnego [3], zdolność do 
selektywnego rozpoznawania jonów metali w roztworze rozpuszczalnika organicznego a także w 
mieszaninach z wodą, były impulsem do syntezy kolejnych pochodnych tego typu. [4-7] Otrzymane 
wcześniej oraz nowe pochodne azomakrocykliczne to względnie łatwo dostępne syntetycznie barwne 
związki, które są uniwersalnymi kompleksonami. Lipofilowe pochodne dobrze sprawdziły się jako 
jonofory w membranowych elektrodach jonoselektywnych, czułych na jony ołowiu oraz w 
transporcie tych jonów przez membrany. [4] Unieruchomione w membranie mogą służyć do 
wykrywania i oznaczania jonów metali w roztworach wodnych również metodą 
spektrofotometryczną. Dobrze widoczna zmiana barwy, trudna do obiektywnej oceny w sposób 
nieinstrumentalny, została wykorzystana jako cecha umożliwiająca analityczne zastosowanie 
otrzymanych materiałów jonoczułych na podstawie numerycznego określenia barwy z poziomu 
aplikacji na smartfona, nadając im cechy przenośnych czujników optycznych. Jest to jeden z 
najbardziej aktualnych trendów w rozwoju czujników optycznych. [8]  

 

Autorzy dziękują  Politechnice Gdańskiej (grant nr 033150) za finansowanie badań. 

 

[1]  E. Wagner-Wysiecka, N. Łukasik, J.F. Biernat, E. Luboch, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 
2018, 90, 189- 257.  
[2] E. Wagner-Wysiecka, E. Luboch, M. Kowalczyk, J.F. Biernat, Tetrahedron 2003, 59, 4415-4420.  
[3] K. Sadowska,  M. Jamrógiewicz, J.F. Biernat, Supramol. Chem. 2008, 20, 717-722.  
[4] E. Luboch, E. Wagner-Wysiecka, M. Fainerman-Melnikova, L.F. Lindoy, J.F. Biernat,  Supramol. 
Chem. 2006, 18, 593-601. 
[5] E. Wagner-Wysiecka, E. Luboch, M.S. Fonari,  Pol. J. Chem. 2008, 82, 1319-1330.  
[6] E. Wagner-Wysiecka, T. Rzymowski, E. Luboch, Pol. J. Chem. 2008, 82, 1299-1302.  
[7] E. Wagner-Wysiecka, T. Rzymowski, M.S. Fonari, R. Kulmaczewski, E. Luboch, Tetrahedron 
2011, 67, 1862-1872.  
[8] I. I. Ebralidze, N. O. Laschuk, J. Poisson, O. Z. Zenkina: Colorimetric Sensors and Sensor Arrays 
w: Nanomaterials Design for Sensing Applications, Ed. O. V. Zenkina, 1st. Ed. Elsevier, 2019.  
  



 

S03-10 
 

S03 
CHEMIA 

KOORDYNACYJNA, 
METALOORGANICZNA 

I SUPRAMOLEKULARNA 

WS05 
4 września (środa)  

budynek: C, sala: AB 
sesja: 12:00-14:00 

 

Carbaporphyrinoids − a quest for macrocyclic surroundings in organometallic 
chemistry  

Lechosław Latos-Grażyński 

Department of Chemistry, University of Wrocław, 14 F. Joiot-Curie St., 50-383 Wrocław, 
lechoslaw.latos-grazynski@chem.uni.wroc.pl 

  

Redesign of archetypical porphyrin frame, introducing of CH unit(s) in place of one of the pyrrolic 
nitrogen atoms, created an original class of macrocycles - carbaporphyrinoids, which reveal 
fascinating properties in terms of their electronic structure, aromaticity and their potential ability to 
bind metal ions. Carbaporphyrinoids realize the specific concept of macrocyclic ligand construction 
by fusing the structural frame of porphyrin and carbon donor(s), introduced by appropriately chosen 
moieties, including ferrocene and ruthenocene.  

The entrapment of metal ions in a coordination core of carbaporphyrinoids creates an efficient 
protection of the metal-carbon bond and allows to stabilize extremely rare oxidation/electronic states 
in organometallic environments. These macrocycles enforce the specific intramolecular reactivity, 
skeletal rearrangements and frequently exotic coordination architectures: 1 - 7. For instance the 
azulene moiety of azuliporphyrinoids provides the suitable -surface to bind the ruthenium cluster in 
a unique three-dimensional structural design of 2. Noticeably, palladium(II) azulene-bridged A,D-
dithiahexaphyrin 3 undergoes transformations into meso-linked carbaporphyrins. 
Metallocenoporphyrinoids 4 demonstrate a hitherto unknown facet of porphyrinoid aromaticity, 
namely the possibility of including a d-electron subunit in -electron conjugation pathways. The 
contraction p-phenylene – embedded in p-benziporphyrin 1 – to cyclopentadiene, mediated by 
transition metal cations produced complexes of 21-carbaporphyrins 6. 

Incorporation of a cyclopentadiene moiety into the meso-tetraarylporphyrin framework, using 1,3-
bis(arylhydroxymethyl)ferrocene as a synthon, resulted in the rational synthesis of  meso-tetraaryl-
21-carbaporphyrin 5. The molecular design preserves all essential virtues of the original tetrapyrrolic 
architecture of meso-tetraarylporphyrin, including the perfect match between the ionic radii of 
inserted metal cations and the size of the macrocyclic (CNNN) core, and steric protection provided 
meso-aryl substituents as shown in 6. The protonation of the inner core reveals an adjustable (trigonal 
versus tetrahedral, 6 vs. 7) geometry.  
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Porównanie reaktywności związków alkilocynkowych wobec TEMPO  
w procesach mechanochemicznych, slow-chemistry i reakcjach w roztworze 

Krzysztof Budny-Godlewskia,b), Michał Leszczyńskia), Iwona Justyniaka) , Janusz Lewińskia,b)  
a) Instytut Chemii Fizycznej, 

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa  
b) Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, 

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, kwbudny@gmail.com 

 

Wolny stabilny rodnik 2,2,6,6-tetrametylopiperydno-1-oksylowy - TEMPO jest szeroko 
stosowany jako inhibitor reakcji rodnikowych i łapacz rodników alkilowych.[1] W ostatnich latach 
wiele uwagi poświęcono również użyciu TEMPO anionu TEMPO, jako liganda stabilizującego 
kompleksów metaloorganicznych. Co zaskakujące, doniesienia literaturowe o reaktywności TEMPO 
wobec związków alkilowych cynku przez lata pozostawały mgliste i nie w pełni wyjaśnione. 
Niedawno, podczas systematycznych badań prowadzonych w grupie macierzystej odkryto subtelny 
charakter reaktywności dietylocynku wobec TEMPO.[2] 

W tym wystąpieniu przedstawione zostaną niespotykane dotąd badania porównawcze 
reaktywności wybranych związków alkilowych cynku wobec TEMPO z użyciem trzech różnych 
metod: klasycznej reakcji w roztworze, reakcji mechanochemicznych, oraz tzw. slow-chemistry 
(starzenia proszków).[3] 

 
Rys. 1. Reakcje wybranych związków alkilo- i arylocynkowych wobec TEMPO.  

  

[1] T. Vogler, A. Studer, Synthesis 2008, 2008, 1979.  

[2] K. Budny-Godlewski, D. Kubicki, I. Justyniak, J. Lewiński, J. Organometallics 2014, 33, 5093. 

[4] K. Budny-Godlewski, I. Justyniak, M. Krzysztof Leszczyński, J. Lewinski, Chem. Sci. 2019, DOI: 
10.1039/C9SC01396B.  

  



 

S03-12 
 

S03 
CHEMIA 

KOORDYNACYJNA, 
METALOORGANICZNA 

I SUPRAMOLEKULARNA 

WS07 
4 września (środa)  

budynek: C, sala: AB 
sesja: 16:00-18:00 

 

Biological signaling by small molecules. Mechanisms and recognition 

Grażyna Stochel   

Jagiellonian University, Faculty of Chemistry,  
Gronostajowa 2, 30-384 Kraków, stochel@chemia.uj.edu.pl 

 

Reactive oxygen species (ROS), reactive nitrogen species  (RNS) and reactive sulfur species 
(RSS) are emerging now as important biological signaling molecules. Recently a new concepts of 
Reactive Species Interactome (RSI), describing chemical interactions of ROS, RNS, and RSS species 
among themselves and with downstream biological targets, has been introduced. Metal assisted 
activation of small redox active inorganic molecules play a crucial role Reactive Species Interactome. 
Advancement in understanding of cellular mechanisms that  regulate both generation and reactivity 
of small redox active molecules is necessary to improve management of various diseases. Unravelling 
the mechanistic basis of the crucial reactions involved in cellular redox signalling is a goal for many 
of fundamental studies performed on model and biological systems.[1-4] 

 

[1] M. Oszajca, A. Wądołek, J. Hooper, M. Brindell, R. van Eldik,  Stochel, ChemSusChem. 2019, 
12, 661-671. 

 [2] J. Kuncewicz, J.M. Dąbrowski, A. Kyzioł, M. Brindell, P. Łabuz, O. Mazuryk, G. Stochel, Coord. 
Chem. Rev. 2019, in press. 

[3] G. Stochel, M. Brindell, W. Macyk, Z. Stasicka, K. Szaciłowski, „Bioinorganic photochemistry“, 
Wiley, 2009.  

[4] D. Basudhar, L.A. Ridnour, R. Cheng, A.H. Kesarwala, J. Heinecke, D.A. Wink, Coord. Chem. 
Rev. 2016, 306, 708-723. 
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Spectroscopic and DFT Investigations into Activation of Small Molecules on 
Metallozeolites 

Piotr Pietrzyk, Katarzyna Serafin, Tomasz Mazur, Zbigniew Sojka 

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, 
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, sojka@chemia.uj.edu.pl 

 

Coordination chemistry of non-innocent ligands due to strong electronic and magnetic 
interactions between the metallic center and the ligand, even in the case of apparently simple small 
molecules such as O2 or NO gives rise to large variety of geometrical arrangements and electronic 
structures, depending on the nature of metal cores and the attached molecules. An alternative to classic 
homogeneous complexes model systems for such studies are provided be metallozeolites containing 
mono-nuclear transition metal ions of different valence spin states, dispersed within the 3D zeolite 
framework. The exceptional ability to stabilize transition metal ions with very low coordination 
numbers and variable oxidation states, along with the ability to regulate the steric and entatic effects 
by selection of appropriate size of the three-dimensional cages and channels enables generation and 
stabilization of new types of adducts of unique stereochemistries and magneto-electronic structures.  

In this contribution we discuss the results of our studies on binding and activation mechanisms of O2, 
NO and CO on matallozeolites containing nickel and copper. The investigations were carried out by 
various spectroscopic methods (CW-EPR, HYSCORE, IR, RS, MAS-NMR using isotopically labeled 
reagents 17O and 18O, 61Ni, 15NO, 13CO). Spectroscopic measurements were corroborated with 
molecular DFT modeling and theoretical calculation of spectral parameters. A thorough interpretation 
of the obtained results was achieved by construction of magnetic coupling diagrams, based on quasi-
relativistic Pauli Hamiltonian, and the use of ETS-NOCV scheme, allowing for quantification of the 
  and  channels of the electron and spin density flows within the metal-ligand units. 
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Towards accurate theoretical description of small molecules activation 

Adam Kubas 

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

 

The natural abundance of small molecules such as H2O, O2, NH3, CO or CO2 has stimulated 
chemists’ creativity for ages. However, due to high relative stability, their utilisation often requires 
either drastic conditions (temperature and/or pressure) or an efficient catalyst. Sometimes the 
reactivity towards certain species is undesirable like in the catalyst inhibition. In any case, the detailed 
knowledge of the reaction mechanism allows to drive the reactivity of a small molecule towards 
desired products. Quantum chemistry (QC) allows to study such interactions and transformations at 
the most basic, molecular level. However, the size and complexity of species often involved in the 
catalytic reactions limits the number of QC methods that can be applied to a specific problems. Here, 
the density functional theory (DFT) is the most widely used approach [1]. Unfortunately, there is no 
systematic way to control the accuracy of obtained results. On the other hand, wave-function based 
methods are free of this problem but for the price of a high computational cost. Typically, only 
benchmark calculations with some small models are possible using such approaches. In the recent 
years the size of a ‘small model’ increased along the growing computational power so it became 
possible to benchmark even small molecules activation by metalloenzymes. Moreover, the 
development of locally correlated methods allows to perform champion ab initio calculations for 
heterogeneous catalysts. 

The presentation will cover some of our recent quantum chemical results in the field of 
catalysis. We will show how the domain-based pair natural orbital local correlation concept (DLPNO) 
combined with the “gold standard” coupled-cluster method (CCSD(T)) [2] allows for ab initio 
calculations providing reference adsorption energetics at solid surfaces with an accuracy approaching 
1 kcal/mol [3]. The numerical efficiency of the approach is within 1 order of magnitude of hybrid-
level DFT calculations, hence blurring the borders between reference and production technique. We 
will also present our efforts in understanding oxygen sensitivity of the [FeFe]-hydreogenases where 
the small molecule diffusion [4], binding [5] and transformation [6] at the active site needs to be 
equally accurate described to make any experimental suggestions. Here, the high-level wave-function 
based methods allowed us to set up a new range-separated functional for the electron transfer 
reactions as well as provided us with the reference energetics of coupled electron transfer/proton 
transfer acts in the diiron model compounds. 

 

A. K. acknowledges financial support from the the Institute of Physical Chemistry PAS. 

 

[1] J.K. Nørskov, F. Abild-Pedersen, F. Studt et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108 (2011) 937. 

[2] C. Riplinger, B. Sandhoefer, A. Hansen, F. Neese, J. Chem. Phys. 139 (2013) 134101. 

[3] A. Kubas, D. Berger, H. Oberhofer et al. J. Phys. Chem. Lett. 7 (2016) 4207. 

[4] D. De Sancho, A. Kubas, P.-H. Wang et al. J. Chem. Theory. Comput. 11 (2015) 1919. 

[5] A. Kubas, D. De Sancho, R. B. Best, J. Blumberger, Angew. Chem. Int. Ed. 126 (2014) 4165. 

[6] A. Kubas, C. Orain, D. De Sancho et al. Nat. Chem. 9 (2017) 88. 
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Organiczno-nieorganiczne perowskity ołowiowo-halogenkowe: Otrzymywanie, 
budowa oraz właściwości optyczne i fotowoltaiczne 

Daniel Prochowicz 

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

 

Perowskity ołowiowo-halogenkowe wzbudzają obecnie ogromne zainteresowanie jako materiały 
doskonale absorbujące światło do zastosowań w fotowoltaice (z ang. perovskite solar cells).[1] 
Związki te wykazują unikalne właściwości fizykochemiczne, tj. odpowiednią przerwę w pasmach 
przewodzenia, wysokie współczynniki ekstynkcji oraz długie czasy życia nośników ładunków. 

Właściwości te oraz łatwość modyfikacji struktury krystalicznej perowskitu sprawiło, że ogniwa 
perowskitowe, mogą rywalizować z tradycyjnymi krzemowymi ogniwami słonecznymi - w ciągu 
zaledwie kilku lat ich wydajność wzrosła z 3,8% do ponad 24%. Powszechnie stosowaną metodą 
syntezy perowskitów ołowiowo-halogenkowych jest metoda solwotermalna wymagająca znacznych 
ilości rozpuszczalnika i nakładów energetycznych. Wraz z rozwojem badań nad związkami 
perowskitowymi wyzwaniem było opracowanie nowych, skutecznych i tanich metod otrzymywania 
perowskitów halogenkowych oraz efektywnego nanoszenia cienkich filmów. 

W ramach wykładu przedstawiona zostanie mechanochemiczna metoda otrzymywania czysto 
fazowych układów perowskitowych z wysoką wydajnością, co potwierdzono metodami 
dyfraktometrii proszkowej oraz spektroskopii NMR w ciele stałym.[2] Omówiony zostanie sposób 
wykorzystania mechanochemicznie otrzymywanych perowskitów jako komponentów do produkcji 
ogniw słonecznych oraz ich wpływ na właściwości optyczne i fotowoltaiczne.[3] Przedstawione 
zostaną również metody otrzymywania wysoce krystalicznych cienkich filmów perowskitowych 
charakteryzujących się powolną rekombinacją ładunków i niską gęstością defektów na granicy faz.[4] 
Wyniki te otwierają nowe perspektywy i możliwości do optymalizowania budowy wydajnych i 
stabilnych perowskitowych ogniw słonecznych. 

 

[1] N.-G. Park et al. (eds.), Springer, Organic-Inorganic Halide Perovskite Photovoltaics. 

[2] (a) D. Prochowicz, M. Franckevičius, A. M. Cieślak, S. M. Zakeeruddin, M. Grätzel, J. Lewiński, 
J. Mater. Chem. A 2015, 3, 20772; (b) D. Prochowicz, Y. P. Kumar, M. Saliba, M. Saski, S. M. 
Zakeeruddin, J. Lewiński, M. Grätzel, Sustain. Energy Fuels 2017, 1, 689; (c) D. J. Kubicki, D. 
Prochowicz, A. Hofstetter, S. M. Zakeeruddin, M. Grätzel, L. Emsley, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 
14173. 

[3] (a) D. Prochowicz, P. Yadav, M. Saliba, M. Saski, S. M. Zakeeruddin, J. Lewiński, M. Grätzel, 
ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 28418; (b) D. Prochowicz, P. Yadav, M. Saliba, D. J. Kubicki, 
M. M. Tavakoli, S. M. Zakeeruddin, J. Lewiński, L. Emsley, M. Grätzel, Nano Energy 2018, 49, 523. 

[4] (a) D. Prochowicz, R. Runjhun, M. M. Tavakoli, P. Yadav, M. Saski, D. J. Kubicki, Z. Kaszkur, 
S. M. Zakeeruddin, J. Lewiński, M. Grätzel, Chem. Mater. 2019, 31, 1620. (b) D. Prochowicz, M. M. 
Tavakoli, A. Solanki, T. W. Goh, K. Pandey, T. Chien Sum, M. Saliba, P. Yadav, J. Mater. Chem. A 
2018, 6, 14307. 
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Mechanochemiczna i mechanofizyczna funkcjonalizacja sieci 
metalo-organicznych do materiałów przewodzących 

Dariusz Matoga 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, 
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, dariusz.matoga@uj.edu.pl 

  

Sieci metalo-organiczne (MOF) stanowią niezwykle atrakcyjną i dynamicznie rozwijającą się 
dziedzinę nowoczesnej chemii koordynacyjnej i chemii materiałów [1]. Ich atrakcyjność w dużej mierze 
jest konsekwencją połączenia cech modułowej syntezy, krystaliczności oraz porowatości, co razem 
stwarza unikalne możliwości począwszy od projektowania, poprzez korelacje struktura-funkcja, aż 
do różnorodnych zastosowań np. w katalizie, sensoryce czy też magazynowaniu i przetwarzaniu 
energii. Oczywiście sporo naukowego zainteresowania poświęca się także różnym metodom 
otrzymywania MOFów. W tym kontekście, metody z wykorzystaniem zewnętrznej siły mechanicznej 
okazują się być efektywnym narzędziem w ekonomicznej i ekologicznej syntezie tych materiałów 
[2]. 

W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione przykłady funkcjonalizacji sieci metalo-
organicznych na drodze ucierania z innymi substancjami, które prowadzi do nowych związków lub 
mieszanin. W szczególności omówiony zostanie oddychający, ośmiokrotnie interpenetrowany MOF 
(JUK-8) i jego kompozyt jako opornościowy progowy czujnik wilgotności (Rys. 1a). Ponadto 
omówione zostaną przypadki reakcji mechanochemicznych, które prowadzą do utworzenia nowych 
krystalicznych MOFów jako przewodników protonowych, w tym przykład totalnej mechanosyntezy 
obejmujący etapy de novo oraz postsyntetyczny (Rys. 1b). 

 
Rys. 1. (a) Izoterma adsorpcji/desorpcji wody dla kompozytowej membrany (czarna linia) i odpowiadająca jej oporność 

(czerwona linia) wraz ze zdjęciem SEM i  trzema fazami krystalicznymi jej głównego składnika (JUK-8), oraz (b) 
dyfraktogramy proszkowe rejestrowane w trakcie mechanochemicznej modyfikacji MOFa B związkiem A. 

 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant 2015/17/B/ST5/01190. 

  

[1] S. Kaskel (Ed.), The chemistry of metal-organic frameworks, Wiley-VCH, 2016.  

[2] C. Mottillo, T. Friščić, Molecules, 2017, 22, 144. 
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Związki koordynacyjne z wybranymi jonami Ln(III) o właściwościach 
magnesów molekularnych  

Maria Korabik, Amanda Gałkowska, Daria Szeliga 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, 
ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, maria.korabik@chem.uni.wroc.pl 

 

Anizotropia magnetyczna jonów lantanowców (III) nadaje ich związkom specyficzne 
właściwości magnetyczne. Powoduje ona występowanie bariery energetycznej przeorientowania 
spinu Ueff oraz relaksacji magnetycznej, charakteryzowanej czasem relaksacji τ. Badania AC 
podatności magnetycznej zmiennoprądowej (dynamicznej) pozwalają na wyznaczenie tych wartości, 
które charakteryzują magnes molekularny. Wynikiem relaksacji namagnesowania jest pojawienie się 
dodatkowej składowej podatności magnetycznej, składowej urojonej χ’’ (ang. out-of-phase), która 
przesunięta jest w fazie w stosunku do pola magnetycznego o π/2. Składowa χ’’ powinna wykazywać 
zależność od temperatury oraz częstości przyłożonego pola magnetycznego (Rys.1). 

 

 

 

Rys. 1. Zależność podatności magnetycznej urojonej od temperatury i częstości pola magnetycznego dla                      
trójrdzeniowego związku koordynacyjnego Dy(III). (Badania AC w zerowym polu DC)   

 

Związki koordynacyjne z jonami Dy(III), Tb(III), Yb(III) oraz Er(III) należą do najczęściej 
badanych pod kątem właściwości magnesów molekularnych. W komunikacie przedstawione zostaną 
wyniki ostatnich badań. 

 

 (Badania częściowo finansowane przez projekt badawczy nr 2016/21/B/ST4/02064 pt. Racjonalne 
projektowanie nanomagnetyków molekularnych: synteza, charakterystyka, opis teoretyczny oraz 
komputerowe modelowanie ich właściwości). 

 

[1] A. Gorczyński, D. Marcinkowski, M. Kubicki, M. Lőffler, M. Korabik, M. Karbowiak, 
P. Wiśniewski, Cz. Rudowicz, V. Patroniak, Inorg. Chem. Front. 2010, 5, 605-618. 
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Dynamiczne sieci koordynacyjne i supramolekularne DyIII[CoIII(CN)6]  
do konstrukcji fotoluminescencyjnych nanomagnesów molekularnych  

Szymon Chorążya), Jakub J. Zakrzewskia),  Mikołaj Żychowicza), Mateusz Reczyńskia), 
Junhao Wangb), Yue Xinb), Koji Nakabayashib), Shin-ichi Ohkoshib), Barbara Siekluckaa) 

a) Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 
chorazy@chemia.uj.edu.pl  

b) Department of Chemistry, School of Science, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, 113-0033 
Tokio, Japonia 

 

Związki koordynacyjne oparte na kompleksach lantanowców oferują możliwość indukowania silnej 
fotoluminescencji w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni, która może być sterowana za 
pomocą ligandów organicznych na drodze transferu energii oraz za pomocą czynników 
zewnętrznych. Z drugiej strony kompleksy lantanowców mogą służyć jako magnesy jedno-
cząsteczkowe (Single-Molecule Magnet) wykazujące pętlę histerezy magnetycznej pochodzenia 
molekularnego. Jednym z najnowszych trendów badań jest synteza fotoluminescencyjnych 
nanomagnesów molekularnych łączących silną anizotropię magnetyczną i procesy emisji światła. 
Najczęstszym podejściem syntetycznym do konstrukcji tego typu bifunkcjonalnych układów 
molekularnych jest zastosowanie projektowanych ligandów organicznych, które wymuszają 
odpowiednie otoczenie koordynacyjne jonu lantanowca. W naszej pracy pokazujemy, że foto-
luminescencyjne magnesy molekularne można tworzyć poprzez wprowadzenie jonów metali 4f, 
zwłaszcza DyIII, do sieci koordynacyjnych oraz supramolekularnych opartych na jonie heksacyjano- 
kobaltanowym(III), [Co(CN)6]3–, pełniącym rolę diamagnetycznego łącznika oraz molekularnej 
anteny do wzmacniania emisji lantanowca. [1–3] Właściwości otrzymanych połączeń można 
sterować za pomocą stopnia uwodnienia indukowanego zmianą temperatury lub wilgotności. [4] 

 

 

Podziękowania: Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu 
badawczego OPUS-15, nr projektu: 2018/29/B/ST5/00337. 

 

[1] S. Chorazy, M. Rams, K. Nakabayashi, B. Sieklucka, S. Ohkoshi, Chem. Eur. J. 2016, 22, 7371. 

[2] S. Chorazy, J. Wang, S. Ohkoshi, Chem. Commun. 2016, 52, 10795. 

[3] S. Chorazy, M. Zychowicz, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, Inorg. Chem. 2019, 58, 165. 

[4] S. Chorazy, J. J. Zakrzewski, M. Reczyński, K. Nakabayashi, S. Ohkoshi, B. Sieklucka, J. Mater. 
Chem. C 2019, 7, 4164. 
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Synteza i charakterystyka właściwości magnetycznych kompleksów metali 
stabilizowanych ligandami alkoksylowymi  

Michał Terlecki,a),b) Arkadiusz Kornowicz,a) Natalia Nedelko,c) Iwona Justyniak,b) Céline 
Pichon,d),e) Anna Ślawska-Waniewska,c) Jean-Pascal Sutter,d),e) Janusz Lewińskia),b)  

a)Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, Noakowskiego 3, 00−664 Warszawa, Polska, 
mterlecki@ch.pw.edu.pl 

b)Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Polska  
c)Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, Polska Instytut  

d)CNRS ; LCC (Laboratoire de Chimie de Coordination); 205, route de Narbonne, F-31077 
Toulouse, Francja 

e)Université de Toulouse; UPS, INPT; LCC; F-31077 Toulouse, Francja 
 

Kompleksy molekularne, w których każda cząsteczka zachowuje się jak niezależna domena 
magnetyczna nazywane są magnesami jedno-cząsteczkowymi (ang. Single-Molecular Magnets - 
SMMs).[1] Cechą charakterystyczną tego typu układów jest występowanie zjawiska powolnej 
relaksacji momentów magnetycznych po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego. Pierwszym 
SMM’em był otrzymany w latach 80-tych kompleks [Mn12O12(CH3COO)16(H2O)4]. Od tego czasu 
otrzymano wiele tego typu materiałów wykazujących różne interesujące właściwości magnetyczne. 
Ostatnio na znaczeniu zyskała inna grupa związków, w której poszczególne centra metaliczne o dużej 
anizotropii magnetycznej są od siebie odizolowane i posiadają własny niezależny moment 
magnetyczny. Tego typu układy mają właściwości zbliżone do SMM’ów i są nazywane magnetykami 
jedno-jonowymi (Single-Ion Magnets - SIMs).[2] Materiały typu SIMs i SMMs cieszą się obecnie 
dużym zainteresowaniem z uwagi na swoje potencjalne zastosowanie w spintronice, przy budowie 
urządzeń o wysokiej gęstości pamięci i komputerów kwantowych.[3]  

Prezentujemy nasze badania nad syntezą i charakterystyką właściwości magnetycznych 
kompleksów Co(II), Cr(II) i Mn(III) stabilizowanych ligandami alkoxylowymi, takimi jak aniony 
cyklodekstrynowe i aminoalkoholany. Przykładowo, wykorzystanie γ-cyklodekstryny pozwoliło na 
otrzymanie kanapkowego kompleksu [(γ-CD)2Co4Li8(H2O)12], w którym wysoko-spinowe centra 
Co(II) są odizolowane przestrzennie, dzięki czemu układ ten wykazuje zachowanie SIM.  

 
Rys. 1. Struktura molekularna kompleksu [(γ-CD)2Co4Li8(H2O)12].   

 

[1] D. Gatteschi, R. Sessoli, J. Villain, Molecular Nanomagnets, Oxford University Press, 2006. 

[2] [1] J. M. Frost, K. L. M. Harriman, M. Murugesu, Chem. Sci. 2016, 7, 2470–2491. 

[3] G. Aromí, D. Aguilà, P. Gamez, F. Luis, O. Roubeau, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 537–546. 
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Zastosowanie magnetycznych polimerów z odciskiem molekularnym do 
oznaczania organicznych związków chemicznych metodą spektrometrii mas 

Maria Guć, Mateusz Pawlaczyk, Grzegorz Schroeder   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b,  
61-614 Poznań, maria.guc@amu.edu.pl 

 

Rozpoznanie molekularne i selektywne w strukturze polimeru z odciskiem molekularnym 
(MIP), opiera się na związaniu danego analitu z roztworu o złożonym składzie. Technika ta polega 
na wytworzeniu specyficznych wnęk w strukturach polimerowych, dlatego znalazła zastosowanie we 
współczesnej chemii analitycznej do oznaczania śladowych ilości związków organicznych  
w ciekłych matrycach z zastosowaniem spektrometrii mas, jako metody analitycznej.  
O zastosowaniu MIP w analizie chemicznej niskocząsteczkowych związków organicznych decydują 
następujące czynniki: niekowalencyjne oddziaływanie analit/templat-grupy funkcyjne monomeru, 
rodzaj monomeru, inicjator polimeryzacji, środek sieciujący oraz porowata struktura polimeru. 
Osadzenie MIP na powierzchni magnetycznej nanocząstki Fe3O4 umożliwia izolację mag-MIP z 
roztworu za pomocą pola magnetycznego, z pominięciem procesów sączenia czy wirowania osadów 
[1].   

                                  
Rys. 1. Schemat przebiegu analizy z wykorzystaniem mag-MIP w technice ESI-MS oraz FAPA-MS 

 

Otrzymane mag-MIP zastosowano z powodzeniem do selektywnego wiązania i zatężania 
analitów z roztworów o złożonych matrycach, w których występują w ilości niepozwalającej  
na bezpośrednią analizę. Dzięki zastosowaniu mag-MIP skrócono czas analizy, izolując polimery  
z roztworów za pomocą pola magnetycznego (magnes neodymowy). W wyizolowanych mag-MIP 
oznaczano anality z zastosowaniem techniki FAPA-MS (ang. Flowing Atmospheric Pressure 
Afterglow Mass Spectrometry) [2]. Połączenie techniki zagęszczania analitu za pomocą polimerów z 
odciskiem molekularnym oraz analizy FAPA-MS pozwoliło na znaczne obniżenie limitów detekcji 
dla wszystkich badanych analitów w odniesieniu do klasycznej metody analizy ESI-MS.  

 

Praca została wykonana w ramach projektu nr 2016/21/B/ST4/02082 finansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Nauki.   

 

[1] M. Guć, G. Schroeder, World Journal of Research and Review, 2017, 5, 36-47. 
[2] M. Cegłowski, M. Smoluch, E. Reszke, J. Silberring, G. Schroeder, Anal. Bioanal. Chem., 2017, 
409, 3393–3405. 
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Nowe kompleksy srebra(I) oraz miedzi(II) i ich zastosowanie do otrzymywania 
cienkich materiałów za pomocą metod mokrych  

Magdalena Barwiołeka) Tadeusz Muzioł a), Edward Szłyka), Julia Jezierskab), Alina Bieńkob) 
a)Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , 

ul. Gagarina 7, 871-100 Toruń, mbarwiolek@umk.pl 
b)Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, 

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 
 

Wyizolowano połączenia miedzi(II) oraz srebra(I) z ligandami –N, -N, O-donorowymi 
pochodnymi m.in. 2-(2-aminoetylo)-pirydyny czy histaminy. W celu scharakteryzowania 
właściwości strukturalnych oraz spektroskopowych wyizolowanych związków zastosowano 
następujące metody spektroskopowe: 1H, 13C, 15N NMR, IR, Uv-Vis, CD oraz rentgenostrukturalne 
(Rysunek 1). Dodatkowo zbadano właściwości fluorescencyjne wyizolowanych ligandów  
i kompleksów oraz podatność magnetyczną związków miedzi(II). Scharakteryzowano też produkty 
termicznego rozkładu połączeń.  

   
a)      b)     c) 

Rys. 1. Rzut perspektywiczny oraz struktura krystaliczna a), b) {[Cu2(L1)Cl2]2[CuCl4]}·2MeCN·2H2O, c) struktura 
krystaliczna [Cu(II)2(pen)2(IPA)Cl3].  

 

Kompleksy osadzano na krzemie metodą spin coating. Właściwości warstw charakteryzowano 
za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM/EDS), mikroskopii sił atomowych (AFM) 
oraz widm fluorescencji.  

  

[1] A. Asokan, P. T. Manoharan, Inorg. Chem., 1999, 38, 5642-5654. 

[2] F. Gennarini, R. David, I. Lopez, Y. le Mest, M. Reglier, C. Belle, A. Thibon-Pourret, H. Jamet, 
N. le Poul, Inorg. Chem. 2017, 56, 7707-7719.  

[3] J. Manzur, A. M. Garcia, A. Vega, A. Ibanez, Polyhedron, 2007, 26, 115-122. 
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Związki koordynacyjne otrzymane metodą one pot przy udziale metali na 
zerowym stopniu utlenienia i N-skorpionowych ligandów wytworzonych in situ 

Anna Adach 

Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
 ul.Świętokrzyska 15G, 25-406 Kielce 

 
Rozwój chemii koordynacyjnej sprawia, że ciągle poszukuje się coraz bardziej efektywnych 

i wydajnych metod syntezy nowych związków kompleksowych o szerokich aplikacjach m.in. w 
chemii bionieorganicznej, farmakologii czy katalizie.  

Do powszechnie znanych i popularnych w chemii koordynacyjnej N,O-donorowych ligandów 
należą N-heteroaromatyczne alkohole, a wśród nich jest 1-hydroksymetylo-3,5-dimetylopirazol. 
Związek ten charakteryzuje się swoistą „plastycznością” w różnorodnych układach syntetycznych, 
tworząc zarówno kompleksy monordzeniowe jak i wielordzeniowe [1]. Znany jest również jako 
prekursor do otrzymywania specjalnego typu polipirazolowych ligandów i kompleksów zwanych 
skorpionowymi. Pierwotnie skorpionowymi kompleksami nazywano połączenia jonów metali 
z polipirazoloboranami, które po raz pierwszy zostały zsyntezowane i opublikowane ponad  50 lat 
temu, przez Świętosława Trofimienko [2]. Analogami  ligandów skorpionowych są pochodne 
polipirazoli, w których bor zastępowany jest przez inne pierwiastki takie jak: węgiel, fosfor czy azot. 
Aktualnie nazwy „ligandy skorpionowe” używa się również do opisu szczególnego sposobu 
koordynacji wielopodstawionych N,N-bispirazoloamin  oraz N,N,N-trispirazoloamin.  

Przedmiotem badań mojej pracy badawczej jest synteza analogów kompleksów 
skorpionowych, otrzymanych z metalicznego kobaltu i niklu oraz  1-hydroksymetylo-3,5-
dimetylopirazolu jako substratów. Wykorzystując oryginalną metodę one pot, otrzymałam szereg 
połączeń koordynacyjnych stanowiących „rodzinę” polipirazolowych kompleksów będących 
analogami związków N-skorpionowych. W wyniku przeprowadzonych badań z udziałem prekursora 
(1-hydroksymetylo-3,5-dimetylopirazolu) otrzymałam in situ zawiązki koordynacyjne zawierające 
dwa rodzaje polipirazolowych ligandów: N,N-bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylmetylo)aminę oraz 
N,N,N-tris(3,5-dimethylpyrazol-1-ylmetylo)aminę.  

Otrzymane połączenia koordynacyjne, zostały scharakteryzowane metodami X-ray, 
spektroskopowymi (IR, UV-VIS), przeprowadzono także badania magnetyczne i termiczne. Dla 
wybranych związków koordynacyjnych wykonano badania w kierunku określenia rodzaju 
aktywności biologicznej. 

 
[1] A. Adach , J.Coord.Chem., 2017, 5 757–779. 
[2] (a) S. Trofimenko, J. Am. Soc., 1967, 89, 6288 (b) S. Trofimenko, Chem. Rev., 1972, 72, 497 (c) 

S. Trofimenko, Chem. Rev., 1993, 93, 943. 
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Kompleksy karboksylanowe, jako prekursory dla otrzymywania 
nanomateriałów metodą FEBID  

Iwona B. Szymańska, Katarzyna Madajska   

Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
ul. Gagarina 7,87-100 Toruń, pola@umk.pl 

 

Srebro i miedź stanowią metale istotne z punktu widzenia rozwoju nanotechnologii ze względu na 
ich wysokie przewodnictwo elektryczne i cieplne, aktywność przeciwbakteryjną,  
a także na potencjalne zastosowanie w plazmonice. Metoda FEBID (Focus Electron Beam Induced 
Deposition) stanowi technikę bezpośredniej nanolitografii, opierającej się na lokalnej dysocjacji 
zaadsorbowanego na powierzchni substratu prekursora, pod wpływem naświetlania skupioną wiązką 
elektronów. Prekursory FEBID powinny stanowić źródło lotnych nośników metalu, które mogą 
zostać przetransportowane nad podłoże, na którym ulegają rozkładowi w efekcie naświetlania, z 
utworzeniem pożądanego materiału. [1] 

Kaboksylanowe kompleksy srebra i miedzi znalazły zastosowanie, jako prekursory CVD (Chemical 
Vapor Deposition). Istnieje możliwość wpływania na parametry fizyko-chemiczne tych związków 
poprzez modyfikację liganda drugorzędowego oraz zmianę podstawnika karboksylanu np. na grupę 
perfluorowaną. Obiecujące były również rezultaty wstępnych badań oddziaływania z elektronami w 
fazie gazowej. 

     
Rys. 1. Depozyty Ag uzyskane metodą FEBID przy użyciu prekursora [Ag2(O2CC2F5)2]. 

   

Podziękowanie: Autorzy dziękują za finansowanie: akcja COST CM1301 (CELINA) No. COST-
STSM-CM1301-27805; Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu, badania statutowe, zadanie 
103. 

 

[1] I. Utke and A. Gölzhäuser, Angewandte Chemie Int. Ed., 49 (2010) 9328–9330.  

[2] K. Höflich, J. Jurczyk, K. Madajska, M. Gotz, L. Berger, C. Guerra-Nuñez, C. Haverkamp,  
I.B.  Szymańska, I. Utke, Beilstein J. Nanotechnol., 9 (2018) 842–849. 

[3] L. Berger, K. Madajska, I.B. Szymanska, K. Höflich, M.N. Polyakov, J. Jurczyk, C. Guerra-
Nuñez, I. Utke, Beilstein J. Nanotechnol., 9 (2018) 224-232. 

[4] M. Lacko, P. Papp, I.B. Szymańska, E. Szłyk, Š. Matejčík, Beilstein J. Nanotechnol., 9 (2018) 
384–398. 

[5] L. Sala, I.B. Szymańska, C. Dablemont, A. Lafosse, L. Amiaud, Beilstein J. Nanotechnol., 9 
(2018) 57–65. 
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Materiały hybrydowe sfunkcjonalizowane dendrymerami jako efektywne 
materiały adsorpcyjne  

Mateusz Pawlaczyk, Maria Guć, Grzegorz Schroeder 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Umultowska 89b,  
61-614 Poznań, mateusz.pawlaczyk@amu.edu.pl 

 

Krzemionka, jako nieorganiczna platforma hybrydowych materiałów nieorganiczno-
organicznych znalazła szerokie zastosowanie ze względu na wysoką stabilność chemiczną oraz 
fizyczną, jak również łatwą funkcjonalizację jej powierzchni. Wśród szerokiego wachlarza 
czynników funkcjonalizujących powierzchnię krzemionki wyróżnić można grupę struktur 
dendrytycznych, które charakteryzują się rozgałęzioną oraz symetryczną strukturą, 
monodyspersyjnością, jak również obecnością wielu różnych terminalnych grup funkcyjnych. Dzięki 
cechom strukturalnym, materiały hybrydowe powierzchniowo sfunkcjonalizowane dendrymerami 
mogą znaleźć zastosowanie, jako: efektywne adsorbenty, systemy transportujące wybrane związki 
bioaktywne, matryce katalizatorów reakcji chemicznych, czy materiały do zatężania analitów z ich 
rozcieńczonych roztworów celem ilościowego oznaczania [1-2].  

Do funkcjonalizacji powierzchni krzemionki zastosowaliśmy dwa typy dendrymerów: 
dendrymery poli(amidoaminowe) zbudowane z aminowego rdzenia i amidoaminowych ramion oraz 
dendrymery polihydroksylowe (Rys. 1). 

a)   

 

b) 

 
Rys. 1. Struktury dendrytyczne: dendrymer poli(amidoaminowy) (a); dendrymer polihydroksylowy (b) 

 

Celem prowadzonych badań była synteza materiałów sfunkcjonalizowanych strukturami 
dendrytycznymi oraz określenie ich zdolności adsorpcyjnych wobec wybranych związków o 
aktywności biologicznej. Badania adsorpcyjne obejmowały wyznaczenie izoterm adsorpcji, jak 
również określenie kinetyki oraz termodynamiki omawianych procesów.    

 

Praca została wykonana w ramach projektu badawczego POWR.03.02.00-00-I026/16.  

 

[1] M. Pawlaczyk, J. Kurczewska, G. Schroeder, World J. Res. Rev. 2018, 6, 14-30. 

[2] M. Pawlaczyk, G. Schroeder, J. Mol. Liq. 2019, 281, 176-185.   
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Metateza olefin w sferze koordynacyjnej metalu: synteza i charakterystyka 
chiralnych aksjalnie ansa-ferrocenów  

Włodzimierz Buchowicza), Piotr A. Guńkab), Piotr Buchalski a), Michał Mrozowicz a),  

Maria Daniluk a) 
a) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Organicznej,  

 ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, wbuch@ch.pw.edu.pl 
b) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej,  

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa 

Jedną z metod syntezy ansa-ferrocenów jest metateza z zamknięciem pierścienia w 
odpowiednich 1,1′-dialkenyloferrocenach [1]. W ten sposób otrzymaliśmy, stosując katalizatory 
Grubbsa pierwszej lub drugiej generacji, ansa-nikloceny, diansa-nikloceny i diansa-ferroceny [2]. 

Fe

R R

RR

b
RR

a
Fe

RR

R R (±)-1  
Schemat 1. Syntezy ansa-ferrocenów: R = CH3, C2H5, (CH2)n, C6H5; a) n-Buli, THF lub eter, potem FeCl2; b) 

katalizator metatezy, CH2Cl2. 
Związki (±)-1 powstają w większości przypadków jako mieszaniny racemiczne izomerów 

geometrycznych E i Z w stosunku molowym około 8:2. Wykazują chiralność aksjalną w ciele stałym 
(Rysunek 1) i dynamikę konformacyjną w roztworze.  

 
Rys. 1. Struktury molekularne wybranych kompleksów: a) R =  CH3, b) R = (CH2)6, c) R = C6H5.  

 

Badania sfinansowano z grantu NCN 2017/27/B/ST5/01495 (konkurs OPUS 14). 

 

[1] a) A. J. Locke, C. Jones, C. J. Richards, J. Organomet. Chem. 2001, 637-639, 669-676; (b) M. 
Ogasawara, T. Nagano, T. Hayashi, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 9068-9069.  

[2] a) W. Buchowicz, L. B. Jerzykiewicz, A. Krasińska, S. Losi, A. Pietrzykowski, P. Zanello, 
Organometallics 2006, 25, 5076-5082; b) W. Buchowicz, A. Furmańczyk J. Zachara, M. Majchrzak, 
Dalton Trans. 2012, 41, 9269-9271. 
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Synteza, struktura oraz właściwości biologiczne kompleksów miedzi(II)                
z pochodnymi tiomocznika 

Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Paweł Rejmak, Marcin Klepka, Anna Wolska 

Instytut Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 
adrzew@ifpan.edu.pl 

 

Wykorzystując metodologię opracowaną w naszym zespole (Zespół Spektroskopii 
Rentgenowskiej i Mikroanalizy IFPAN) opisano strukturę nowych bioaktywnych kompleksów 
miedzi(II) z 1,3-dipodstawionymi pochodnymi tiomocznika [1,2]. W metodologii tej 
wykorzystywane są zarówno laboratoryjne, jak i synchrotronowe metody spektroskopowe, oraz 
obliczenia DFT, co umożliwia wyznaczenie struktury cząsteczki kompleksów typu metal-ligand 
organiczny w postaci mikrokrystalicznego proszku [3]. W przypadku badanych kompleksów 
stwierdzono, że z kationem Cu(II) bidentnie chelatują dwa ligandy poprzez atom siarki i 
zdeprotonowany atom azotu ugrupowania tiomocznika (Rys. 1). Zaobserwowano powstanie dwóch, 
dość nietypowych czteroczłonowych pierścieni Cu-N-C-S wokół centrum metalicznego, a utworzony 
wielościan koordynacyjny to płaski kwadrat.  

 
Rys. 1. Model strukturalny prezentujący sposób koordynowania pochodnych tiomocznika do centrum metalicznego. 

 

Otrzymane kompleksy wykazały działanie od wysokiego do umiarkowanego w stosunku do 
standardowych szczepów bakterii Gram-dodatnich, a oznaczona aktywność mikrobiologiczna była 
wyższa od aktywności wyjściowych ligandów. Ponadto, dodatkowe badania wykonane na 14 
klinicznych metycylino-opornych szczepach S. aureus oraz 16 izolatach S. epidermidis wybranych 
chelatów wykazały obiecujący profil przeciwbakteryjny. 

 

 [1] A. Drzewiecka-Antonik, P. Rejmak, M.T. Klepka, A. Wolska, P. Pietrzyk, K. Stępień, G. Sanna, 
M. Struga, J. Inorg. Biochem. 2017, 176, 8-16. 

 [2] A. Bielenica, A. Drzewiecka-Antonik, P. Rejmak, J. Stefańska, M. Koliński, S. Kmiecik, B. 
Lesyng, M.Włodarczyk, P. Pietrzyk, M. Struga, J. Inorg. Biochem. 2018, 182, 61-70. 

 [3] M.T. Klepka, D. Kalinowska, C.A. Barboza, A. Drzewiecka-Antonika, K. Ostrowska, A. Wolska 
" Rad. Phys. Chem. doi.org/10.1016/j.radphyschem.2018.11.001. 
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Synteza i struktury kompleksów metali przejściowych zawierających 
chalkogenki fosfanylofosfinidenowe jako ligandy 

Anna Ordyszewskaa), Natalia Szynkiewicza), Łukasz Ponikiewskia), Manfred Scheerb), Jerzy 
Pikiesa), Rafał Grubbaa) 

a)Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, 
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska, anna.ordyszewska@pg.edu.pl 

b)Institut für Anorganische Chemie, Universität Regensburg, Universitätsstrasse 31, Regensburg D-
93040, Niemcy 

 

Reakcje kompleksów metali przejściowych z chalkogenami (O, S, Se) były intensywnie 
i systematycznie badane[1], natomiast badanie reaktywności kompleksów zawierających w swojej 
budowie niskowalencyjne ligandy fosforowe z tlenowcami i ich prostymi związkami są rzadkością. 
Przykładem takiej reakcji może być addycja atomu siarki do potrójnego wiązania fosfor-metal 
w kompleksie [P≡Mo{NAr(R)}3] (Ar= Ph, R= t-Bu) w wyniku czego powstaje nowy związek 
[S=P=Mo{NAr(R)}3], co zostało opisane przez Cummins’a[2].  

Przeprowadzono szereg reakcji [(DippN)2W(Cl)(η2-P-PtBu2)]− z wybranymi chalkogenami w 
różnym stosunku stechiometrycznym substratów. W wyniku reakcji anionowego kompleksu 
wolframu z szarym selenem lub siarką w stosunku molowym reagentów 1:1, otrzymano nowe 
kompleksy z ligandem tBu2P-P-Ch (Ch= Se, S), które powstają w wyniku addycji atomu chalkogenu 
do podwójnego wiązania W=P. Związki te ulegają dalszym reakcjom w rozpuszczalnikach 
o właściwościach nie-donorowych, w wyniku czego powstają nowe dwurdzeniowe kompleksy 
z ligandami chalkogenofosfinidenowymi (tBu(Se)P-P), chalkogenofosfidowymi (tBu2(S)P-P-P-
PtBu2) lub fosfinidenowymi (tBu2P-P-P) (Rys.1).[3] 

 

 
Rys. 1. Przemiany zachodzące w rozpuszczalnikach nie-donorowych, prowadzące do powstania nowych 

bimetalicznych kompleksów wolframu z ligandami chalkogenofosfinidenowymi (tBu(Se)P-P), chalkogenofosfidowymi 
(tBu2(S)P-P-P-PtBu2) lub fosfinidenowymi (tBu2P-P-P)  

 
Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki  w ramach projektu PRELUDIUM nr 
2017/25/N/ST5/00766: „Nowe drogi funkcjonalizacji ligandów bogatych w fosfor”. 
 

[1] S. Heinl, M. Scheer, Dalton Trans., 43, 2172, 2014. 

[2] C. C. Cummins, Chem. Commun., 1777, 1998. 

[3] A. Ordyszewska, N. Szynkiewicz, Ł. Ponikiewski, M. Scheer, J. Pikies, R. Grubba, Inorg.    
Chem.,2019, Article ASAP, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.9b00594. 
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Extended zinc ethylsulfinate networks derived by stepwise insertion of sulfur 
dioxide into Zn-C bonds  

Adam Tulewicza), Małgorzata Wolska-Pietkiewiczb), Maria Jędrzejewska b), Tomasz 
Ratajczyka), Iwona Justyniaka), Janusz Lewiński a,b) 

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

b) Warsaw University of Technology, Faculty of Chamistry, 
Noakowskiego 3, 00-664 Warsaw 

  
 The ability to utilize polluting gases in efficient metal-mediated transformations is one 
of the most emerging challenges of the modern chemistry. Within the following presentation we 
would like to show to the audience the beauty and simplicity of reactions undertaken between SO2 
and selected organometallic compounds. Much to our surprise, this area of research still represents 
an insufficiently explored field. Thus, at the beginning, we will show the results of systematic studies 
undertaken on reactivity of various organozinc templates toward SO2. The presented results will be 
then compared to the reactions of activation of other small molecules in organometallic environments 
[1,2]. In the next step, we will show how the presence of Lewis bases may influence the reaction 
course and how it may be further utilized in syntheses. In particular, we will demonstrate that the 
utilization of respective N-donor Lewis bases may serve as an efficient tool for the preparation of 
extended zinc ethylsulfinates. The results of DFT studies undertaken on the reactivity of SO2 towards 
selected Zn-C reactive species as well as the role of N-donor Lewis base will be both discussed on 
the basis of the Density Functional Theory calculations.  

 

[1] K. Sokołowski, I. Justyniak, W. Śliwiński, K. Sołtys, A. Tulewicz, A. Kornowicz, R. 
Moszyński, J. Lipkowski, J. Lewiński, Chemistry - A European Journal 2012, 18, 5637–5645. 

[2] K. Sokołowski, W. Bury, A. Tulewicz, A. M. Cieślak, I. Justyniak, D. Kubicki, E. Krajewska, 
A. Milet, R. Moszyński, J. Lewiński, Chemistry - A European Journal 2015, 21, 5496–5503. 
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Nowe otwarcie w reakcjach związków alkilowych cynku i magnezu z ditlenem 

Tomasz Pietrzaka), Iwona Justyniakb), Janusz Lewińskib) 

a)Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, tpietrzak@ch.pw.edu.pl 

b) Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 

 

Rozważania dotyczące przebiegu reakcji utleniania związków alkilowych cynku i magnezu, 
jak i postulowanych produktów tych reakcji sięgają początków chemii metaloorganicznej. Choć 
tworzenie się w badanych reakcjach związków alkilonadtlenkowych metali zaproponowano już w 
1890 r., to pozostawały one nieuchwytne przez ponad 100 lat.[1] W ostatnich latach możemy 
zaobserwować prawdziwy przełom w chemii tej klasy związków, co w dużej mierze jest efektem 
systematycznych badań prowadzonych w grupie macierzystej. W niniejszym wystąpieniu 
przedstawione zostaną wyniki prac poświęconych reaktywności kompleksów alkilowych cynku i 
magnezu stabilizowanych ligandami β-diketoiminowymi z tlenem molekularnym, które 
udowodniły, że utlenianie kompleksów alkilowych tych metali prowadzi selektywnie i z bardzo 
dużą wydajnością do odpowiednich kompleksów alkilonadtlenkowych.[2] Zaprezentowany 
zostanie wpływ liganda organicznego oraz grupy alkilowej związanej z centrum metalicznym na 
reaktywność otrzymanych związków typu (L)MOOR.[3] Ponadto, wykorzystując również 
dinuklearne kompleksy alkilocynkowe stabilizowane ligandem bis(β-diketoiminowym), 
przedstawiony zostanie wpływ subtelnych zmian w układzie reakcyjnym na charakter 
powstających produktów utleniania (Rys. 1).[4] Przedstawione poniżej wyniki badań mogą okazać 
się kluczowe dla pełniejszego zrozumienia chemii związków alkilonadtlenkowych metali 
nieaktywnych w procesach redoks oraz opracowywania nowych, efektywnych reagentów i 
katalizatorów opartych na tego typu kompleksach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rys. 1. 
 

[1] R. Demuth, V. Meyer, Ber. 1890, 23, 394. 
[2] a) T. Pietrzak et al. Chem. Eur. J., 2016, 22, 17776; b) T. Pietrzak, et al. Chem. Eur. J., 2019, 
25, 2503 
[3] T. Pietrzak et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 8526 
[4] T. Pietrzak et al. Chem. Eur. J. 2017, 23, 7997.  
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Introduction to COST Action CA18112 Mech@SusInd: 
 Mechanochemistry for Sustainable Industry 

Janusz Lewiński 

Koordynator krajowy COST CA18112, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny,  
ul. Noakowskiego, 00-664 Warszawa  

 

Mechanochemistry has been shown to enable the reduction, or the elimination, of solvents, 
while ensuring increased yields and scope of substrates compared to solution-phase synthesis, better 
crystallinity of final products, and access to products that can be formed only under mechanical 
activation conditions. This new COST Action aims at establishing a multi-disciplinary network of 
European scientists, engineers, technologists, entrepreneurs, industrialists and investors addressing 
the exploitation of mechanical activation in the production of chemicals through sustainable and 
economically convenient practices on the medium and large scales. The favorable features of 
mechanically activated (organic) transformations is expected to enable the attainment of far-reaching 
objectives connected with the development of green economy, the improvement of European market 
competitors’ capabilities, the innovation of process engineering, and the growth of a new generation 
of specialized researchers. 
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Nowe aspekty w syntezie iminowych pochodnych sileskwioksanów – 
mechanochemia jako alternatywa dla syntez rozpuszczalnikowych  

Dawid Frąckowiaka), Paulina Kijewskab), Mariusz Szołygaa)  
a) Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii, 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, dawidoffski@gmail.com 
b) Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 
  

Pośród wielu funkcjonalizownych związków na bazie silseskwioksnaów klatkowych (POSS®), 
pochodne iminowe należą do stosunkowo słabo zbadanej grupy. POSS® zawierające jedno 
ugrupowanie 3-iminopropylowe reprezentują zaledwie dwa doniesienia literaturowe i opisane w nich 
trzy struktury.[1] Oktapodstawione 3-iminopropylowe analogi silseskwioksanów zostały 
zsyntezowane i scharakteryzowane w grupie badawczej prof. Szaferta [2]; związki te stanowią 
ciekawe, trójwymiarowe bloki budulcowe dla architektur superamolekularnych, m. in. wydajnych 
absorbentów do wychwytywania reaktywnych izotopów jodu [3]. 

W niniejszym wystąpieniu omówiona zostanie synteza i charakterystyka monoiminopochodnych 
silseskwioksanów na drodze syntezy w roztworze oraz badania nad prowadzeniem takich reakcji 
w ciele stałym, przy wykorzystaniu przemian mechanochemicznych (Rys. 1). 

  

 
 

Rys. 1. Schemat ogólny reakcji iminowania aldehydów aminopochodnymi silseskwioksanów klatkowych.  
   

W wystąpieniu zostaną przedstawione również wstępne badania nad reaktywnością  
oktakis(3-ammoniopropylo)oktasilseskwioksanu w mechanochemicznej reakcji iminowania 
aldehydów.  Wykorzystanie mechanochemii, jako bezrozpuszczalnikowej, szybkiej, wydajnej 
i skalowalnej metody preparatyki wpisuje się doskonale w nurt tzw. zielonej chemii, co może 
przyczynić się do bardziej dynamicznego rozwoju badań nad iminowymi związkami na bazie 
POSS®. 

 

Badania finansowane w ramach grantu NCN SONATA 13 Mechanochemiczna synteza 
i funkcjonalizacja makromolekularnych struktur klatkowych pierwiastków bloku p,  
UMO-2017/26/D/ST5/00192. 

 

[1] a) C. Di Iulio, M. D. Jones, M. F. Mahon, J. Organomet. Chem. 2012, 718, 96–100;  
b) C. Di Iulio, M. D. Jones, M. F. Mahon, D. C. Apperley, Inorg. Chem. 2010, 49, 10232–10234. 

[2] M. Janeta, Ł. John, J. Ejfler, T. Lis, S. Szafert, Dalton Trans. 2016, 45, 12312–12321. 

[3] M. Janeta, W. Bury, S. Szafert, ACS Appl. Mater. Interfaces. 2018, 10, 23, 19964-19973. 
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Mechanochemical synthesis and surface modification  
of semiconducting metal oxide nanocrystals 

Piotr Krupińskia), Arkadiusz Kornowiczb), Janusz Lewińskia),b)  
a) Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, 

pkrupinski@ichf.edu.pl 
b) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, ul. Noakowskiego, 00-664 Warszawa  

  

Mechanochemistry proved extremely successful in several fields of molecular chemistry.[1] 
Nevertheless, mechanosynthesis of materials consisting a nano-sized semiconducting inorganic core 
and an organic shell seems to be a more complex task, since the physicochemical properties of the 
final material strongly depend on not only chemical composition, but also particle size, crystal 
defects, and the structure of core-shell interface. Our approach relies on the development of molecular 
precursors, which (i) comprise of atom groups creating both inorganic core and organic shell of 
resulting nanocrystals, and (ii) can be easily transformed into the final product in a quick, low-energy, 
solventless process. We developed a bottom‐up mechanochemical strategy to the fabrication of e.g. 
low-polydispersity ultra-small highly-luminescent oxide nanocrystals coated by amidate ligands 
using precursors based on both organozinc and oxo-metal complexes.[2] Additionally, since many 
applications rely on solubility or surface ligands, we have also developed methodologies of the 
nanocrystals surface modification by (i) covalent interactions leading to high-stability products, and 
(ii) supramolecular host–guest interactions leading to more labile composites. 

 

Funded by the National Science Centre: Preludium 2015/19/N/ST5/02263. 

 

[1] Jean-Louis Do, Tomislav Friščić, ACS Cent. Sci., 2017, 3, 13. 

[2] P. Krupiński, A. Kornowicz, K. Sokołowski, A. M. Cieślak, J. Lewiński, Chem. Eur. J. 2016, 
22, 7817–7823. 
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Efektywne usuwanie pozostałości rutenu oraz miedzi po reakcjach metatezy 
olefin oraz utlenianiu Stahla 

Jakub Piątkowski, Grzegorz Szczepaniak, Wojciech Nogaś, Anna Ruszczyńska, Ewa Bulska, 
Karol Grela 

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, j.piatkowski2@student.uw.edu.pl  

 

Reakcja metatezy alkenów katalizowana związkami kompleksowymi rutenu [1], a także katalityczne 
ultenianie alkoholi [2] do odpowiednich aldehydów/ketonów przy pomocy systemu katalitycznego 
[Cu(MeCN)4]I/bpy/DMAP/TEMPO(ABNO)/O2, stały się potężnymi narzędziami, które znalazły 
szerokie zastosowanie w nowoczesnej syntezie organicznej. Pomimo szerokich zastosowań powyżej 
opisanych reakcji, popularnym problemem jest usuwanie pozostałości rutenu oraz miedzi(I) z 
mieszanin poreakcyjnych. Klasyczne metody oczyszczania są zazwyczaj niewystarczające w 
zredukowaniu zawartości metalu do wartości poniżej 10 ppm, co jest górną wartością limitowaną 
prawnie w związkach biologicznie czynnych dopuszczonych do komercjalizacji, bądź użytku 
biologicznego. Co więcej, wysoka zawartość metalu może promować reakcje izomeryzacji lub 
rozpadu produktów. W celu rozwiązania powyższego problemu opracowaliśmy szybką, wydajną oraz 
opłacalną metodę usuwania rutenu oraz miedzi(I) z mieszanin poreakcyjnych opartą na komercyjnie 
dostępnym scavengerze [3] – zmiataczu (SnatchCat) oraz małej ilości żelu krzemionkowego. 
Produkty reakcji metatezy alkenów oraz utleniania alkoholi oczyszczane tak opracowaną metodą 
zanieczyszczone są metalami przejściowymi w ilościach mniejszych niż 10 ppm [4].  

 
Rys. 1. Usuwanie rutenu i miedzi(I) z mieszanin poreakcyjnych.   

 

[1] G. C. Vougioukalakis, R. H. Grubbs, Chem. Rev., 2010, 110, 1746-1787. 

[2] J. E. Steves, S. S. Stahl, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 15742-15745.  
[3] G. Szczepaniak, K. Grela, ChemSusChem, 2015, 8, 4139-4148.   
[4] G. Szczepaniak, K. Grela, Org. Process Res. Dev., 2019, 23, 836-844.   
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Zastosowanie reakcji hydrosililowania w syntezie nowych siloksanowych  
i silseskwioksanowych pochodnych alkaloidów kory chinowca  

Grzegorz Wilkowskia), Mariusz Majchrzaka), Karol Kacprzakb) 
a) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii 

Metaloorganicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, 
grzegorz.wilkowski@amu.edu.pl 

b) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii 
Bioorganicznej, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

  

Alkaloidy kory chinowca są związkami naturalnie występującymi w korze drzewa chinowego. 
Z tej licznej grupy związków najpopularniejsze są chinina oraz chinidyna, występujące w ponad 50% 
całej mieszaniny zawartych w korze chinowej alkaloidów. Związki te wykorzystywane są do 
rozdziału mieszanin racemicznych, a także jako organokatalizatory w ponad 50 reakcjach 
organicznych.[1] Ze względu na zawarte w swej strukturze wiązanie winylowe, doskonale nadają się 
do modyfikacji z zastosowaniem reakcji hydrosililowania, między innymi z użyciem 
wodorosiloksanów oraz wodorosilseskwioksanów.[2] Szczególnie ta druga grupa związków stanowi 
doskonały materiał badawczy ze względu na swoje właściwości, takie jak ściśle zdefiniowana 
budowa, rozmiar w skali nanometrycznej, wysoki stopień symetrii oraz nieorganiczny rdzeń 
zawierający podstawniki w postaci organicznych (inertnych bądź reaktywnych) grup funkcyjnych. 
Ponadto związki te cechuje wysoka odporność termiczna oraz mechaniczna, a także łatwość ich 
syntezy.[3] Szereg potencjalnych korzyści jakie płyną z połączenia materiałów siloksanowych oraz 
silseskwioksanowych z alkaloidami kory chinowej otwiera wiele nieznanych dotąd możliwości 
badawczych w kierunku tworzenia nowych materiałów hybrydowych. 

 

W pracy przedstawione zostały metody selektywnych modyfikacji alkaloidów kory chinowca 
z użyciem kompleksów platyny. Opracowany układ katalityczny został wykorzystany do syntezy 
nowych materiałów hybrydowych opartych na silseskwioksanach dekorowanych alkaloidami kory 
chinowca. 

 

Badania zostały wykonane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: 
Opus 11 2016/21/B/ST5/00297. 

 

[1] K. Kacprzak, I. Skiera, M. Piasecka, Z. Paryzek, Chemical Reviews, 2016, 116, 5689-5743. 

[2] M. S. DeClue, J. S. Siegel, Organic and Biomolecular Chemistry, 2004, 2, 2287-2298. 

[3] P. Żak, M. Majchrzak, G. Wilkowski, B. Dudziec, M. Dutkiewicz, B. Marciniec, RSC Advances, 
2016, 6, 10054-10063. 
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Sterowanie emisji uranylu w sieciach koordynacyjnych opartych  
na policyjanometalanach 

Jakub J. Zakrzewski, Szymon Chorąży,  Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka 

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, 
jakub.zakrzewski@student.uj.edu.pl 

 

Poszukiwanie nowych materiałów luminescencyjnych jest związane z ich licznymi zastosowaniami 
w wyświetlaczach, diodach LED, wzmacniaczach optycznych, fotowoltaice, sensorach oraz 
molekularnych termometrach. [1] W tym kontekście, związki koordynacyjne oparte na jonach metali 
bloku f odgrywają znaczącą i ciągle rosnącą rolę. Z jednej strony, szeroko badane są kompleksy 
lantanowców wykazujące efektywną fotoluminescencję w zakresie Vis-NIR związaną z przejściami 
elektronowymi f-f. Alternatywą dla nich są luminofory oparte na kompleksach uranylu, UVIO2

2+ 
oferujące fotoluminescencję typu przeniesienia ładunku z silną strukturą oscylacyjną. [2] Barwa tej 
emisji jest zwykle w niewielkim stopniu modulowana między niebieską, zieloną do żółtej poprzez 
zastosowanie liganda organicznego modyfikującego strukturę elektronową jonu uranylu,  
co pokazano w uranylowych sieciach metalo-organicznych (UOFs, uranyl-organic frameworks). 
Celem naszej pracy było zastosowanie policyjanometalanów jonów metali przejściowych do 
sterowania luminescencji uranylu w sieciach koordynacyjnych poprzez zmianę otoczenia 
koordynacyjnego centrów metalicznych U(VI) oraz zmianę oddziaływań supramolekularnych  
z udziałem ligandów okso, bezpośrednio zaangażowanych w emisję kompleksów uranylu. [3]  
W wyniku naszej pracy otrzymaliśmy unikalne hybrydowe organiczno-nieorganiczne sieci 
koordynacyjne, 3-D [(UO2)2(OH)(4,4’-bpdo)2][M(CN)6]}·nH2O (M = Co, Rh, Ir) oraz 2-D [(UO2)2 

(OH)2(4,4’-bpdo)2][Pt(CN)6]·H2O wykazujące niespotykanie efektywne sterowanie koloru emisji 
uranylu od zielonej do pomarańczowej zależnie od zastosowanego heksacyjanometalanu. [4] 

 
 

Podziękowania: Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu 
badawczego OPUS-15, nr projektu: 2018/29/B/ST5/00337. 

 

[1] S. V. Eliseeva, J.-C. G. Bünzli, Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 189. 

[2] R. Zhao, L. Mei, K. Hu, M. Tian, Z.-F. Chai, W.-Q. Shi, Inorg. Chem. 2018, 57, 6084. 

[3] M. P. Wilkerson, C. J. Burns, H. J. Dewey, J. M. Martin, D. E. Morris, R. T. Paine, B. L. Scott, 
Inorg. Chem. 2000, 39, 5277. 

[4] S. Chorazy, J. J. Zakrzewski, M. Reczyński, B. Sieklucka, Chem. Commun. 2019, 55, 3057. 
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Badanie reakcji dialdehydu ferrocenowego z drugorzędowymi aminami  

Maria Daniluk, Włodzimierz Buchowicz, Kamil Ziemkiewicz  

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Organicznej, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, mdaniluk@ch.pw.edu.pl  

 

Otrzymanie chiralnych ansa-ferrocenów jest możliwe dzięki metatezie olefin z zamknięciem 
pierścienia w sferze koordynacyjnej metalu. Do tego celu niezbędne jest otrzymanie substratu, w 
którym podstawniki przy obu pierścieniach ferrocenu będą zawierały terminalne wiązanie podwójne. 
Znane są pochodne ferrocenu z podstawionymi na drodze aminowania redukcyjnego aminami [1]. 
Reakcja takiej pochodnej z bromkiem allilu nie daje oczekiwanych rezultatów. Zaproponowano nową 
metodę syntezy aminowych pochodnych ferrocenu, polegającą na reakcji 1 z drugorzędową aminą 2 
w obecności triacetoksyborowodorku sodu. Produkt 3 oczyszczono za pomocą chromatografii 
kolumnowej i poddano metatezie z zamknięciem pierścienia z katalizatorem Grubbsa II generacji.Δ 

  

 
Rys 1. Schemat wykonanych reakcji. 

 

 

Autorzy dziękują Narodowemu Centrum Nauki za finansowe wsparcie badań (grant: 
2017/27/B/ST5/01495).  

 

[1] E. Coutouli-Argyropoulou, C. Sideris, G. Kokkinidis, J. Organomet. Chem. 2006, 691, 3909. 
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Makrocykliczne związki bisazowe z resztą pirolu jako chromogeniczne 
materiały czujnikowe do wykrywania i oznaczania jonów ołowiu(II) 

Błażej Galiński, Ewa Wagner-Wysiecka 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów 
Funkcjonalnych, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, blazej.galinski@pg.edu.pl  

 
Jednym z intensywnie badanych obszarów chemii supramolekularnej jest projektowanie oraz 

synteza receptorów jonów. Ważną grupę stanowią tutaj makrocykliczne związki azowe ze względu 
na ich stosunkowo prostą syntezę, właściwości spektralne oraz selektywność.[1] Związki te można 
również wykorzystać do otrzymywania warstw receptorowych czujników optycznych, które obecnie 
cieszą się bardzo dużą popularnością.[2] We wcześniejszych badaniach dowiedziono, że 
makrocykliczne pochodne bisazowe, zawierające resztę pirolu, wykazują czułość na jony ołowiu(II) 
zarówno w roztworze (acetonitryl i jego mieszaniny z wodą), jak i jako jonofory w mebranowych 
elektrodach jonoselektywnych.[3,4] Związki 1-4 (rys.1) zostały unieruchomione w membranach z 
trioctanu celulozy i zbadane jako potencjalne warstwy receptorowe czujników optycznych. 
Dodatkowo, wykorzystując aplikację mobilną przeprowadzono analizę obrazów cyfrowych 
membran, co pozwoliło na zaproponowanie metody oznaczania jonów ołowiu(II) z wykorzystaniem 
smartfona. 

350 400 450 500 550 600 650 700 750
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

A

 [nm]

c
Pb2+ = 0-5×10-3mol/dm3

 
Rys. 1. Zmiany widma absorpcji oraz barwy membrany ze związkiem 2, w obecności jonów ołowiu(II) dla stężeń  

0-5×10-3 mol/dm3 (pH 5,5). 
 

Autorzy dziękują Politechnice Gdańskiej (grant nr 033150) za finansowanie badań. 

 

[1] E. Wagner-Wysiecka, N. Łukasik, J.F. Biernat, E. Luboch, J. Incl. Phenom. Macrocyl. Chem. 
2018, 90, 189-257. 
[2] I.I. Ebralidze, N.O. Laschuk, J. Poisson, O.V. Zenkina, Colorimetric Sensors and Sensor Arrays, 
W: O.V. Zenkina (red.), Nanomaterials Design for Sensing Applications, Micro and Nano 
Technologies, 2019, 1-39.  
[3] E. Wagner-Wysiecka, E. Luboch, M. Kowalczyk, J.F. Biernat, Tetrahedron 2003, 59, 4415-
4420. 
[4] E. Luboch, E. Wagner-Wysiecka, M. Fainerman-Melnikova, L.F. Lindoy, J.F. Biernat, J. 
Supramol. Chem. 2006, 18, 593-601.  
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Wykorzystanie techniki ESIMS do badania kompleksów makrocyklicznych 

pochodnych cyklotrifosfazenów z jonami metali 

Natalia Gutowskaa), Piotr Seligerb), Jarosław Romańskic), Magdalena Ziębad),  
Grażyna Adamusd) 

a)Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,  
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, natalia_gutowska@wp.pl 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź 

b) Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,  
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

c) Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej,  
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

d) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze 

 

Spektrometria mas z jonizacją metodą „elektrorozpylania” (ESI-MS) umożliwia nam 
bezpośrednią analizę kompleksów tworzących się w roztworze, co pozwala na badania stanów 
równowagi, analizę ilości tworzonych form jak też ocenę selektywności wiązania jonu metalu [1,2]. 
Celem pracy było zbadanie form i stechiometrii kompleksów jonów Ag+, Cu2+, Co2+, Ni2+ i Zn2+ z 
przedstawioną na Rys.1 makrocykliczną pochodną zawierającą cztery podstawniki w postaci 
propylowej pochodnej (S)-prolinaminy. Dodatkowo, za pomocą tandemowej spektrometrii mas ESI-
MS/MS zbadano mechanizm fragmentacji dla nieskompleksowanego liganda oraz poszczególnych 
form kompleksów w celu oceny ich trwałości oraz sposobu wiązania jonu centralnego.  

 
Rys. 1. PNP-lariat eter podstawiony propylową pochodną (S)-prolinaminy 

 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM UMO-
2015/19/N/ST5/00694. 

  

[1] M. Yamashita, J. B. Fenn, J. Phys. Chem., 1984, 88, 4451-4459.  

[2] M. Reyzer, J.S. Brodbelt, A.P. Marchand, Z. Chen, Z. Huang, I.N.N. Namboothiri, Int. J. Mass 
Spectrom., 2001, 200, 57-69. 
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Lewis base mediated insertion of sulfur dioxide into Zn-C bond as an efficient 
tool to zinc ethylsulfinate networks 

Maria Jędrzejewskaa), Adam Tulewiczb), Małgorzata Wolska-Pietkiewicza), Iwona Justyniakb), 
Janusz Lewińskia,b) 

a) Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Catalysis and 
Organometallic Chemistry, Noakowskiego 3, 00-664 Warsaw, mjedrzejewska@ch.pw.edu.pl 

b) Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw  

 

The growth of interest in insertion reactions has been observed over the past decades. The 
special attention should be given to the sulfur dioxide activation. Reactions between SO2 and species 
containing metal-carbon bonds are performed mainly toward transition metal compounds[1,2] and, 
what was very recently investigated, toward lanthanides.[3] The insertion of sulfur dioxide into M-C 
bond can occur with a formation of various complexes, e.g. dithionites, dithionite-sulfinates or 
sulfinates.[3,4] However, despite recent advances, reactivity  of various organometallic compounds 
toward SO2 remains poorly studied and unexplored field, with the few reports centring on this issue. 

 
As a part of our ongoing interest in sequestration and activation of small molecules as well as 

in searching for new molecular building units for extended inorganic-organic networks, herein we 
present experiments involving reactions of Et2Zn with (i) 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur 
dioxide) (DABSO) as a solid-state source of SO2, and (ii) gaseous SO2 in the assistance of urotropine 
or DABCO as a Lewis base.  The performed reactions resulted in zinc ethylsulfinates coordination 
polymers. Moreover, we were able to obtain two solvatomorphic, [(EtSO2)2Zn)2(DABCO)]-based 
molecular networks. We also show that both DABSO and DABCO/SO2 reaction systems may be 
equivalently suitable for SO2 insertion reactions, which could be considered as an efficient and 
elegant route for the formation of zinc ethylsulfinate network. Lewis base assisted zinc ethylsulfinate 
networks certainly enriches the field of organometallic chemistry, especially in terms of novel 
building blocks of organic-inorganic networks. 

 

[1] A. Wojcicki, Acc. Chem. Res. 1971, 4, 344. 

[2] J. P. Bibler, A. Wojcicki, J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 5051. 

[3] S. V. Klementyeva, M. T. Gamer, A. C. Schmidt, K. Meyer, S. N. Konchenko, P. W. Roesky, 
Chem. - A Eur. J. 2014, 20, 13497. 

[4] S. V. Klementyeva, N. Arleth, K. Meyer, S. N. Konchenko, P. W. Roesky, New J. Chem. 2015, 
39, 7589.  
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Fotochemiczne przegrupowanie o,o’-azoksybenzo-19-korony-6 

Elżbieta Lubocha), Miłosz Murawskia), Paulina Szulca), Ewa Wagner-Wysieckaa), Natalia 
Łukasika), Michał Kosnoa), Jarosław Chojnackib) 

a)Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów 
Funkcjonalnych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, elzbieta.luboch@pg.edu.pl 

b)Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej, ul. 
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

 

 Przegrupowanie azoksybenzenu do p-hydroksyazobenzenu, zachodzące pod wpływem kwasu 
- przegrupowanie Wallacha - znane jest już od 1880 roku [1]. Wychodząc z podstawionego 
azoksybenzenu otrzymywano głównie p-hydroksy pochodne, ale również o-hydroksy pochodne. 
Stwierdzono, że przegrupowanie Wallacha należy do przegrupowań międzycząsteczkowych. 
Natomiast fotochemiczne przegrupowanie azoksyarenów zostało zaobserwowane w 1901 r. [2]. W 
tym przypadku powstawały o-hydroksyazoareny a reakcja miała charakter wewnątrzcząsteczkowy. 
Jednakże naświetlanie np. 2,2’-dimetyloazoksybenzenu doprowadziło do dwóch dodatkowych 
produktów - pochodnej 4-hydroksy-2,2’-dimetyloazobenzenu oraz 2-hydroksy-4,2’-
dimetoksyazobenzenu. [3].  

o,o’-Azoksybenzokorony wykazują pewne podobieństwo do 2,2’-dipodstawionego 
azoksybenzenu. Z udziałem o,o’-azoksybenzokoron badano zarówno przegrupowanie chemiczne, w 
obecności kwasu siarkowego, jak i przegrupowanie fotochemiczne [4]. Dotychczas traktowano te 
reakcje przede wszystkim jako źródło p-hydroksy- oraz o-hydroksyazobenzokoron. Zostały zbadane 
właściwości chromojonoforowe tych związków oraz wykorzystano je jako substraty do dalszych 
syntez, np. do otrzymywania estrowych i amidowych pochodnych a także bisazobenzokoron [5]. 
Obecnie dokonano szczegółowej analizy mieszanin powstałych po fotochemicznym przegrupowaniu 
o,o’-azoksybenzo-19-korony-6. Fotochemiczne reakcje prowadzono w reaktorze wyposażonym w 
diody o sumarycznej mocy 230 W, emitujące światło w zakresie 365-370 nm. Wyizolowano i 
zidentyfikowano główne produkty tego przegrupowania. Zbadano wpływ rozpuszczalnika na jakość 
i ilość powstających produktów. Wykorzystano takie rozpuszczalniki m.in., jak: toluen, ksylen, 
alkohol izopropylowy, n-butanol, N,N-dimetyloformamid i inne. Zbadano również wpływ dodatku 
kwasu octowego na rezultaty fotochemicznego przegrupowania. Oprócz spodziewanych: orto- i 
para-pochodnej 19-członowej azobenzokorony, otrzymano m.in. o-hydroksyazobenzokoronę o 
pierścieniu 21-członowym z grupą o-OH zlokalizowaną wewnątrz makropierścienia. 
Scharakteryzowano metodami spektroskopowymi właściwości poszczególnych, izomerycznych 
hydroksyazobenzokoron. 

 

Autorzy dziękują  Politechnice Gdańskiej (grant nr 033150) za finansowanie badań. 
 

[1] O. Wallach, L. Belli, Ber. Dtsch. Chem. Ges, 1880, 13, 525-527. 
[2] L. Wacker, Liebigs Ann. Chem. 1901, 317, 375-385. 
[3] G.G. Spence, E.C. Taylor, O. Buchardt, Chem. Rev. 1970, 70, 231-265. 
[4] M. Szarmach, E. Wagner-Wysiecka, E. Luboch, Tetrahedron 2013, 69, 10893-10905. 
[5] E. Wagner-Wysiecka, N. Łukasik, J.F. Biernat, E. Luboch, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 
2018, 90, 189-257.  
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Wpływ rodzaju oraz pozycji podstawnika wyciągającego elektrony na 
aktywność katalizatorów Hoveydy-Grubbsa 

Anna Marczyka)b), Nirmalya Mukherjeea), Karol Grelac), Bartosz Trzaskowskia) 
a) Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski,  

ul. Banacha 2c, 02-197 Warszawa, a.marczyk@cent.uw.edu.pl  

b) Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa  
c) Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, 

ul. Żwirki i  Wigury 101, 02-089 Warszawa 
 
Metateza olefin stanowi jedną z najważniejszych reakcji chemicznych, wykorzystującą 

kompleksy metali przejściowych.[1] Duży nacisk kładziony jest na poszukiwanie nowych, bardziej 
aktywnych i selektywnych katalizatorów do wyspecjalizowanych zastosowań.[2] We wcześniejszych 
pracach skupiono się na otrzymaniu katalizatora Hoveydy-Grubbsa II generacji zawierającego grupę 
nitrową w pozycji para do grupy izopropoksylowej.[3] Celem tej pracy jest zbadanie metodami 
obliczeniowymi wpływu rodzaju podstawnika wyciągającego elektrony -NO, 
-NO2 i -SO2C4F9 oraz jego pozycji w części benzylidenowej na aktywność katalizatora. 

 

 
 

Rys. 1. Katalizatory Hoveydy-Grubbsa II generacji zawierające grupy wyciągające elektrony w różnych pozycjach 
części benzylidenowej 

 

Pracę wykonano w ramack grantu Beethoven 2, UMO-2016/23/G/ST5/04297. 

 

[1] R.H. Grubbs, Tetrahedron 2004, 60, 7117-7140. 

[2] J.C. Mol, J. Mol. Catal. Chem. 2004, 213, 39-45. 

[3] A. Michrowska, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 9318-9325. 
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Właściwości i struktura soli tetrafenylofosfoniowej jonu Mo2O7
2- 

Agata Olszewska, Janusz Szklarzewicz, Maciej Hodorowicz, Mariusz Radoń 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej, 
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, agata.olszewska@doctoral.uj.edu.pl 

(pusta linia, interlinia pojedyncza, odstępy przed (0), po (3)) 

Molibdeniany są jednymi z najciekawszych polimerów tworzących różnorodne struktury o 
bardzo szerokim potencjale aplikacyjnym. Ich zastosowanie obejmuje chemię polimerów, topologię 
wielowymiarowych struktur (od 1D do 3D) [1], makrocząsteczki stosowane w maszynach 
nanoskalowych [2], zamykanie innych makrocząsteczek lub udział w układach biologicznych [3].  

W pracy opisano nowe metody otrzymania i, po raz pierwszy, charakterystykę strukturalną 
pojedynczego kryształu ekstremalnie rzadkiego izolowanego kompleksu dimolibdenianu 
tetrafenylofosfoniowego. Kompleks został scharakteryzowany za pomocą analizy elementarnej, 
pomiarów struktury rentgenowskiej pojedynczego kryształu, a także spektroskopii IR i UV-Vis. 
Związek krystalizuje w trójskośnej grupie przestrzeni P-1 z asymetryczną jednostką komórkową (a = 
10,4988 (2), b = 10,8011 (2), c = 19,4684 (5) Å, Z = 2) zawierającą jedną cząsteczkę [PPh4]2[Mo2O7], 
gdzie PPh4

+ = kation tetratetrafenylofosfoniowy (C24H20P)+ z dwoma czworościanami molibdenu 
połączonymi mostkowym tlenem. Dane struktury krystalicznej porównano z obliczoną strukturą 
teoretyczną ab initio, zasymulowano również widmo IR (dla dwóch różnych środowisk anionu) i 
porównano z eksperymentalnym. Określono położenie wszystkich wibracji M=O i M-O-Mo oraz 
porównano z danymi literaturowymi, co stanowi silny wkład w identyfikację czworościanów Mo(VI) 
w molibdenianach w oparciu o łatwo dostępne dane spektroskopowe. 

 

 
Rys. 1. Asymetryczna część komórki elementarnej kompleksu z przyjętym schematem numeracji atomowej. Atomy 

wodoru zostały pominięte dla przejrzystości, elipsoidy z 30% wartością prawdopodobieństwa. 
 

 

[1] D.-L. Long, E. Burkholder, L. Cronin, Chem. Soc. Rev. 2006, 36, 105–121. 

[2] X. Cui, Y. Shu-Hong, L. Lingling, B. Liu, L. Huabin, M. Maosong, L. Xian-Ming, Chem. Eur. J. 
2004, 10, 218–223. 

[3] A. Müller, Chem. Commun. 2003, 803–806. 
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Triazolylidenowe kompleksy żelaza jako katalizatory reakcji sprzęgania 
związków aromatycznych  

Roman Pacholski, Piotr Buchalski 

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Organicznej, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, rpacholski@ch.pw.edu.pl 

  

Pomimo, że kompleksy karbenów są szeroko badaną klasą związków w chemii 
metaloorganicznej co najmniej od lat 90 – tych, początki zainteresowania karbenami sięgają lat 
trzydziestych dziewiętnastego wieku.[1] Kluczowe prace Arduengo i współpracowników 
prowadzone na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych umożliwiły szerokie 
zastosowanie łatwych w użyciu i relatywnie stabilnych karbenów imidazolylidenowych do syntezy 
wielu kompleksów metali przejściowych.[2] Z drugiej strony triazolylidenowe odpowiedniki 
karbenów imidazolylidenowych są znacznie mniej stabilne i bardziej podatne na dimeryzację, co 
utrudnia syntezy kompleksów metalicznych opartych o takie struktury. W przypadku związków 
żelaza kompleksy tej klasy są wyjątkowo rzadko opisywane w literaturze.[3] Punktem wyjścia 
prowadzonych przez nas badań była synteza triazolylidenowych kompleksów cyklopentadienylo-9-
niklafluorenylolitu, której produkt posiada nietypową strukturę. Wybrany prekursor karbenu jako 
łatwy do syntezy i prosty w użyciu został następnie zastosowany do otrzymania triazolylidenowych 
kompleksów chlorku żelaza. Dodatkowo wykonaliśmy obliczenia DFT dla lepszego zrozumienia 
struktury elektronowej otrzymanych kompleksów. 

 

Br

Br
Fe

N
N

N

N
N

N

 
Rys. 1. Przykładowy badany kompleks triazolylidenowy żelaza.   

  

Badania zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2016/23/N/ST5/02305.   

 

[1] M. N. Hopkinson, C. Richter, M. Schedler, F. Glorius, Nature 2014, 510, 485-496. 

[2] A. J. Arduengo III, R. L. Harlow, M. Kline, J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 1, 361-363. 

[3] G.-F. Wang., X.-J.  Song, F. Chen, Y.-Z. Li, X.-T. Chen, Z.-L. Xue, Dalton Trans. 2012, 41, 
10919-10922.  
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W poszukiwaniu alternatywy dla syntez rozpuszczalnikowych – 
mechanochemiczna synteza borofosfonianów klatkowych  

Natalia Pietrasa), Dawid Frąckowiakb) 
a)Wydział Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, nataliapietras1@gmail.com 
b) Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań 

 

Borofosfoniany klatkowe to związki metaloorganiczne o strukturze analogicznej do 
silseskwioksanów klatkowych typu T8. Po raz pierwszy zostały one zsyntezowane ponad dwadzieścia 
lat temu przez dwie niezależne grupy badawcze.[1,2] Dotychczas opracowano, kilka metod ich 
syntezy, a najbardziej wydajną z nich jest prosta kondensacja kwasów boronowych i fosfonowych. 
Kondensacja ta wymaga jednak wykorzystania dużej ilości rozpuszczalników, przy otrzymywaniu 
względnie małej ilości produktów. Dobrą alternatywą dla syntez prowadzonych w roztworach jest 
mechanochemia, która opiera się na przeprowadzaniu reakcji z wykorzystaniem energii 
mechanicznej. Metoda ta jest też zgodna z koncepcją zielonej chemii, która skupia się na 
zminimalizowaniu zużycia rozpuszczalników i powstawania szkodliwych dla środowiska substancji. 

 

 
Rys. 1. Schemat mechanochemicznej syntezy klatek borofosfonianowych. 

 

Mnogość kwasów boronowych oraz fosfonowych daje możliwość otrzymania układów 
z różnymi ugrupowaniami mogącymi ulegać dalszej funkcjonalizacji. Na moim posterze zostaną 
zaprezentowane zoptymalizowane metody syntez borofosfonianów oraz wyniki wstępnych prób ich 
funkcjonalizacji. 

 

Wystąpienie finansowane w ramach projektu BESTStudentGRANT i NCN SONATA 13  
(UMO-2017/26/D/ST5/00192) 

 

[1] M.G. Walawalkar, R. Murugavel, H. W. Roesky, H. G. Schmidt, Organometallics, 1997, 16, 516. 

[2] K. Diemert, U. Englert, W. Kuchen, F. Sandt, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1997, 36, 241. 
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Alkylzinc Phosphonates: 
Synthesis, Structural Diversity and Materials Chemistry  

Vadzim Sheikoa), Małgorzata Wolska-Pietkiewicza), Iwona Justyniakb), Janusz Lewińskia),b)  
a) Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Catalysis and 

Organometallic Chemistry, Noakowskiego 3, 00-664 Warsaw, Poland, vsheiko@ch.pw.edu.pl 
b) Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, 

Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, Poland  

 

Inorganic zinc complexes of phosphorus oxyacids display a large structural variety and, in most 
cases, they form three-dimensional networks. It was stated that both structural diversity and different 
dimensionality of the resulting networks of these complexes are strongly dependent on the type of 
metal precursor applied and the functionality of the organic substituents on phosphorus as well as the 
nature of co-ligands used, if any. These materials could serve as molecular sieves, size/shape selective 
catalysts, adsorbents, ion exchangers and matrices for electronic and optical devices. Among 
numerous known molecular zinc complexes of phosphorus oxyacids, there are only a few examples 
of fully characterized alkylzinc derivatives of organophosphorus compounds, including phosphonate, 
phosphate and phosphinate ligands[1]-[3]. 

 
 

In this work, we focused on the synthesis and structure characterization of novel alkylzinc 
complexes supported by phosphonate ligands. An equimolar reaction of ZnR2 (R= Et, iPr) with 
selected phosphonate pro-ligands in THF lead to the formation of a number of oligonuclear zinc 
phosphonate complexes of unexpected structure: from simple tetramers to unprecedented 
icosipentanuclear alkylzinc phosphonates. The resulting compounds were fully characterized using 
spectroscopic techniques and single crystal X-ray diffraction studies. Moreover, these molecular zinc 
complexes of phosphorus oxyacids would receive considerable interest as potential secondary 
building blocks of extended structures of various dimensionalities and architectures.  

 

[1] a) Y. Yang et al. Angew. Chem. Int. Ed. 1999, 38, 664; b) G. Anantharaman et al. Dalton Trans. 
2004, 1271. 
[2] M. Wolska-Pietkiewicz et al. Dalton Trans. 2016, 45, 18813. 
[3] a) S. D. Pike et al. Nat. Commun. 2016, 7, 13008; b) M. Wolska-Pietkiewicz et al. Chem. Eur. J. 
2017, 23, 11856.  
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Właściwości fluorescencyjne hydroksyazobenzokoron 

Paulina Szulc, Elżbieta Luboch, Ewa Wagner-Wysiecka  

 Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów 
Funkcjonalnych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk  

pauszul1@student.pg.edu.pl 

 

Makrocykliczne związki azowe to chromogeniczne oraz fotoaktywne układy o szerokich 
potencjalnych aplikacjach. [1] Pomimo, że podstawowa jednostka strukturalna - azobenzen - cechuje 
się niewielką fluorescencją, [2] to znane są przykłady, w których fluorescencja azozwiązków jest 
mierzalna. [3,4] Należą tutaj hydroksyazobenzokorony, w których grupa hydroksylowa 
zlokalizowana jest w położeniu para w stosunku do grupy azowej. [5] Właściwości luminescencyjne 
tej grupy związków związane są ściśle z równowagą tautomeryczną protonu (rys.1) i obecnością 
formy chinono-hydrazonowej, wykazującej fluorescencję. Zostały zbadane właściwości 
fluorescencyjne serii p-hydroksyazobenzokoron. Określono zależność pomiędzy budową związku 
makrocyklicznego a jego charakterystyką spektralną.  

 

 
Rys. 1. Równowaga tautomeryczna p-hydroksyazobenzokoron z zaznaczeniem fluoryzującej formy chinono-

hydrazonowej 

 

Autorzy dziękują  Politechnice Gdańskiej (grant nr 033150) za finansowanie badań. 

 

[1] E. Wagner-Wysiecka, N. Łukasik, J.F. Biernat, E. Luboch, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 
2018, 90, 189-257.  
[2] M. Han, Y. Norikane, Photoisomerization and Light-Driven Fluorescence Enhancement of 
Azobenzene Derivatives in: Aggregation-Induced Emission: Fundamentals and Applications, Eds. 
A. Qin, B. Z. Tang, pp. 185-204 John Willey&Sons, 2013. 
[3] E. Wagner-Wysiecka, T. Rzymowski, M. Szarmach, M.S. Fonari, E. Luboch, Sens. Actuat. B-
Chem. 2013, 177. 913-923. 
[4] E. Wagner-Wysiecka, T. Rzymowski, M.S. Fonari, R. Kulmaczewski, E. Luboch, Tetrahedron 
2011, 67, 1862-1872. 
[5] E. Wagner-Wysiecka, M. Szarmach, J. Chojnacki, N. Łukasik, E. Luboch, J. Photochem. 
Photobiol. A Chem. 2017, 333, 220-232. 
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Związki arsenu(III) z benzeno-1,2-ditiolem i tolueno-3,4-ditiolem – synteza, 
charakterystyka i cytotoksyczność 

Monika Łyczko, Krzysztof Łyczko, Agnieszka Majkowska-Pilip, Aleksander Bilewicz  

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

 

Ze względu na znaczną toksyczność użycie związków arsenu w medycynie jest bardzo 
ograniczone. Przykładem wykorzystania jest tlenek arsenu(III), który znajduje zastosowanie jako lek 
przeciwnowotworowy w leczeniu ostrej białaczki promielocytowej [1]. W naszej pracy otrzymano i 
scharakteryzowano nowe związki arsenu z dwoma ligandami należącymi do ditioli: jodo(benzen-1,2-
ditiolato)arsen(III) (1), bromo(benzen-1,2-ditiolato)arsen(III) (2), jodo(toluen-3,4-ditiolato)arsen(III) 
(3) i bromo(toluen-3,4-ditiolato)arsen(III) (4). Strukturę tych kompleksów określono metodą 
dyfrakcji rentgenowskiej dla pojedynczych kryształów. Zbadano również ich cytotoksyczność in 
vitro względem komórek nowotworowych ludzkiej białaczki promielocytowej (NB4) oraz 
porównano ją z wartością uzyskaną dla As2O3. Stężenia badanych związków powodujące po 48 h 
zahamowanie wzrostu 50 % komórek NB4 były nieco większe w porównaniu do arszeniku. 

 
Rys. 1. Struktura molekularna badanych związków arsenu(III)   

 

Autorzy dziękują Instytutowi Chemii i Techniki Jądrowej za wsparcie finansowe w ramach 
działalności statutowej.  

 

[1] W.H. Miller, H.M. Schipper, J.S. Lee, J. Singer, S. Waxman, Cancer Res. 2002, 62, 3893-3903. 
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Synteza, struktura i aktywność przeciwnowotworowa pochodnych  
ansa-ferrocenu 
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Z. Ochalc), P. Wińskac), M. Bretnerc) 
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ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, wbuch@ch.pw.edu.pl 

b) Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 
c) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i 

Kosmetyków, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa  

 

Jednym z wiodących kierunków rozwoju chemii ferrocenu jest poszukiwanie związków o 
potencjalnych zastosowaniach w chemii medycznej [1]. Stwierdzono, że niektóre pochodne ansa-
ferrocenów są szczególnie aktywne wobec komórek nowotworowych [2]. W poszukiwaniu nowych 
i selektywnych metod funkcjonalizacji ansa-ferrocenów wykonaliśmy reakcje formylowania 
związku 1, otrzymując dwa chiralne planarnie regioizomery (±)-2 i (±)-3, które rozdzieliliśmy 
chromatograficznie (Schemat 1). Dalsze przekształcenia aldehydu (±)-2 prowadzą do organiczno-
nieorganicznej hybrydy (±)-4 (Schemat 2), która wykazuje znaczącą aktywność wobec komórek 
nowotworowych MCF-7 i MDA-MB-231. 

a)

1

Fe +

(±)-3

Fe

O(±)-2

Fe

O

 
 

Schemat. 1. Synteza i struktura molekularna aldehydu (±)-2; a) CH(OEt)3, AlCl3, toluen. 
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Schemat 2. Synteza hybrydy ansa-ferrocen-triazol-uracyl (±)-4; a) NaBH4, MeOH, THF; b) NaN3, CH3COOH,  

c) 3-propargilo uracyl, CuSO4 × 5H2O, askorbinian sodu, EtOH. 
 

Badania sfinansowano z grantu NCN 2015/17/B/ST5/00547. 

 

[1] a) A. Nguyen, A. Vessières, E. A. Hillard. S. Top, P. Pigeon, G. Jaouen, Chimia 2007, 61, 716-
724; b) C. Ornelas, New J. Chem. 2011, 35, 1973-1985. 

[2] a) D. Plażuk, A. Vessières, E. A. Hillard, O. Buriez, E. Labbé, P. Pigeon, M-A. Plamont, C. 
Amatore, J. Zakrzewski, G. Jaouen, J. Med. Chem. 2009, 52, 4964-4967; b) Y. L. K. Tan, P. Pigeon, 
S. Top, E. Labbé, O. Buriez, E. A. Hillard, A. Vessières, C. Amatore, W. K. Leong, G. Jaouen, Dalton 
Trans. 2012, 41, 7537-7549.  
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Dynamika konformacyjna w roztworze pochodnych ansa-ferrocenu 

Maria Daniluk, Włodzimierz Buchowicz, Weronika Zaprzałek 

 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Organicznej, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, mdaniluk@ch.pw.edu.pl  

 

 
Schemat 1. Metateza z zamknięciem pierścienia prowadząca do ansa-ferrocenu 2. 

 Otrzymanie ansa-ferrocenów jest możliwe dzięki metatezie olefin z zamknięciem pierścienia 
w sferze koordynacyjnej metalu [1]. Związek 2 otrzymano jako mieszaninę izomerów E i Z w 
stosunku 80:20. Izomery Z i E wyodrębniono na kolumnie chromatograficznej na SiO2. Wykonano i 
przeanalizowano widma Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w temperaturach od -62°C do 50°C. 

 

 
Rys. 1. Widma 1H NMR w roztworze toluenu-d8, izomeru E ansa-ferrocenu w zakresie temperatur -62°C do 50°C. 

 

Autorzy dziękują Narodowemu Centrum Nauki za finansowe wsparcie badań (grant: 
2017/27/B/ST5/01495).  

 

[1] a) Locke, A. J., Jones, C. Richards, C. J. Organomet. Chem. 2001, 637, 669; b) M. Ogasawara, T. 
Nagawa, T. Hayshi, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 9061. 
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Analiza niesteroidowych leków przeciwzapalnych metodą FAPA-MS z 
wykorzystaniem komercyjnie dostępnych polimerów z odciskiem molekularnym  

Maria Guć, Mateusz Pawlaczyk, Grzegorz Schroeder  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b,  
61-614 Poznań, maria.guc@amu.edu.pl 

 

Metoda otrzymywania polimerów z odciskiem molekularnym polega na przeprowadzeniu 
procesu polimeryzacji w obecności cząsteczek szablonu/analitu związanego z monomerem 
wiązaniami niekowalencyjnymi. Dobór monomerów w tym procesie odgrywa kluczową rolę, 
ponieważ cząsteczki te muszą posiadać grupy funkcyjne zdolne do polimeryzacji oraz posiadać grupy 
funkcyjne zdolne do tworzenia oddziaływań z grupami funkcyjnymi w cząsteczkach szablonu. 
Monomery funkcyjne i szablon tworzą w roztworze kompleks pre-polimeryzacyjny, który następnie 
poddawany jest polimeryzacji. Po zakończonym procesie polimeryzacji otrzymujemy materiał z 
wdrukowanymi cząsteczkami szablonu, które w kolejnym etapie są usuwane z polimeru. Po usunięciu 
otrzymujemy materiał posiadający liczne luki molekularne, które odpowiadają cząsteczce szablonu, 
co do kształtu i wielkości, tzw. miejsca rozpoznające zdolne do ponownego wiązania cząsteczek 
analitu [1]. 

W badaniach zostały wykorzystane komercyjnie dostępne kolumienki wypełnione MIP 
(ang., Molecularly Imprinted Polymers) selektywne względem wybranych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych: naproksenu, diklofenaku i ibuprofenu, służące do wstępnego zatężania analitów 
oraz metoda FAPA-MS (Flowing Atmospheric Pressure Afterglow Mass Spectrometry)  
do oznaczania jakościowego i ilościowego bioaktywnych molekuł [2]. 

  
Rys. 1. Schemat analizy FAPA-MS z wykorzystaniem MIP do zatężania analitów  

 

Zastosowanie polimerów z odciskiem molekularnym umożliwia znaczne zatężanie analitów z dużych 
objętości roztworów, w których anality występują w ilościach śladowych. Analiza FAPA-MS w 
połączeniu z MIP pozwoliła na znaczne obniżenie limitów detekcji dla wszystkich badanych 
niesteroidowych leków zapalnych w porównaniu do klasycznej metody analizy ESI-MS. 

 

Praca została wykonana w ramach projektu nr 2016/21/B/ST4/02082 finansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Nauki.   

 

[1] M. Guć, G. Schroeder, World Journal of Research and Review, 2017, 5, 36-47.  
[2] M. Cegłowski, M. Smoluch, E. Reszke, J. Silberring, G. Schroeder, Anal. Bioanal. Chem., 2017, 
409, 3393–3405.  
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Boroorganiczne materiały porowate oparte na rdzeniu trifenylofosfiny 

 Sergiusz Luliński, Piotr Pacholak, Krzysztof Gontarczyk, Krzysztof Durka  

 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Fizycznej, 
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, sergiusz.lulinski@pw.edu.pl 

 

Obecnie wzrasta zainteresowanie organicznymi materiałami porowatymi typu COF (Covalent 
Organic Framework). Są one zbudowane z atomów lekkich pierwiastków takich jak węgiel, bor, tlen, 
azot, krzem i siarka połączonych silnymi wiązaniami kowalencyjnymi [1]. Od czasu pierwszego 
doniesienia na ich temat przez zespół Yaghi’ego w 2005 r., zaprojektowano już szereg takich 
układów. Z punktu widzenia strukturalnego można je podzielić na dwie główne grupy. Materiały o 
topologii dwuwymiarowej otrzymuje się z płaskich bloków budulcowych. Zastosowanie prekursorów 
charakteryzujących się ogólną topologią tetraedryczną wymusza trójwymiarową strukturę 
otrzymywanych materiałów porowatych. Klasyczne przykłady to materiały COF-102 i COF-103 
oparte na kwasach tetraboronowych, odpowiednio C[p-C6H4B(OH)2]4 i Si[p-C6H4B(OH)2]4 [2]. 

Niniejsze doniesienie dotyczy syntezy i charakteryzacji materiałów otrzymanych w reakcjach 
polikondensacji tris(4-diisopropoksyborylophenyl)fosfiny z łącznikami polihydroksylowymi: 
2,3,6,7,10,11-heksahydroksytrifenylenem i 2,3,6,7-tetrahydroksy-9,10-dimetyloantracenem. Można 
przyjąć, że rdzeń trifenylofosfiny posiada specyficzną topologię pseudotetraedryczną ze względu na 
obecność wolnej pary elektronowej na atomie fosforu. Otrzymane materiały zostały 
scharakteryzowane za pomocą technik 11B i 31P MAS NMR, TGA, oraz SEM. Standardowe analizy 
dyfraktometryczne pokazały, że są one w dużym stopniu amorficzne, jednak kolejne eksperymenty z 
użyciem promieniowania synchrotronowego  ujawniły obecność domen krystalicznych w ziarnach 
materiałów. Właściwości porowate zostały potwierdzone w oparciu o pomiary sorpcji azotu w temp. 
77 K. Ponadto otrzymane układy porowate wykazują znaczną sorpcję diwodoru (100 cm3/g, p = 1 
bar, T = 77 K), metanu (20 cm3/g, p =1 bar, T = 273 K) i dwutlenku węgla (50 cm3/g, p = 1 bar, T = 
273 K). Ponadto wykorzystano obecność atomów fosforu jako centrów zasadowych Lewisa do 
wybranych modyfikacji post-syntetycznych z użyciem kompleksów palladu(0). Otrzymano także 
analogiczne materiały oparte na rdzeniu tlenku trifenylofosfiny. 

Zaprezentowane badania zostały zrealizowane w ramach projektu OPUS sfinansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki, nr DEC-UMO-2016/21/B/ST5/00118.  

 

[1] P. J. Waller, F. Gándara, O. M. Yaghi, Acc. Chem. Res. 2015, 48, 3053–3063. 

[2] H. M. El-Kaderi, J. R. Hunt, J. L. Mendoza-Cortés, A. P. Côté, R. E. Taylor, M. O'Keeffe, O. 
M. Yaghi, Science, 2007, 316, 268-272. 
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Określenie zdolności sorpcyjnych materiałów hybrydowych SiO2-PAMAM 
wobec kwas foliowego jako modelowego związku wykazującego aktywność 

biologiczną 

Mateusz Pawlaczyk, Maria Guć, Grzegorz Schroeder 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b,  
61-614 Poznań, mateusz.pawlaczyk@amu.edu.pl 

  

Kwas foliowy, występujący w organizmach żywych w postaci folianów (witaminy B9), jest 
ważnym związkiem bioaktywnym, który wykazuje wiele funkcji regulujących prawidłową 
gospodarkę organizmu. Jest on odpowiedzialny m.in. za prawidłowy wzrost i funkcjonowanie 
komórek oraz ich dalszy podział poprzez regulację procesów metabolicznych aminokwasów oraz 
kwasów nukleinowych. Ponadto, jest kluczowym czynnikiem stabilizującym prawidłowy rozwój 
płodu, stymuluje prawidłową pracę układu nerwowego oraz mózgu, jak również reguluje procesy 
krwiotwórcze oraz działanie wielu narządów wewnętrznych np. wątroby oraz jelit. Niedobór kwasu 
foliowego skutkować może zatem zaburzeniem działania organizmu [1]. Tym samym, nowatorskie 
materiały hybrydowe wykazujące zdolność efektywnego transportu kwasu foliowego stały się 
interesującym celem syntetycznym. Wśród tychże materiałów na największą uwagę zasługują 
materiały sfunkcjonalizowane powierzchniowo strukturami dendrytycznymi, m.in. dendrymerami 
poli(amidoaminowymi) (PAMAM) czy dendrymerami polihydroksylowymi. Ze względu na 
rozbudowanie przestrzenne oraz obecność wielu wewnętrznych oraz terminalnych grup funkcyjnych, 
dendrymery wykazują zdolność do wiązania niestechiometrycznej ilości analitów, zapewniając 
efektywną adsorpcję molekuł na powierzchni materiałów hybrydowych [2].  

     

 
Rys. 1. Struktura kwasu foliowego   

 

Celem prowadzonych badań była synteza materiałów hybrydowych opartych na strukturze 
krzemionki modyfikowanej powierzchniowo strukturami dendrymerów poli(amidoaminowych) oraz 
polihydroksylowych oraz określenie ich zdolności adsorpcyjnych wobec modelowej cząsteczki 
wykazującej aktywność biologiczną - kwasu foliowego. Ponadto, scharakteryzowana została 
zdolność kompleksów typu gość-gospodarz do efektywnego uwalniania substancji czynnej z ich 
struktur.  

 

Praca została wykonana w ramach projektu badawczego POWR.03.02.00-00-I026/16.    

 

[1] E. Reynolds, The Lancet Neurology 2006, 5, 949-960.  

[2] M. Pawlaczyk, J. Kurczewska, G. Schroeder, WJRR 2018, 6, 14-30. 
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Fotoaktywny receptor amidowy do rozpoznawania anionów – synteza  
i właściwości 

Natalia Łukasika), Jarosław Chojnackib), Elżbieta Lubocha), Ewa Wagner-Wysieckaa)  
a)Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów 

Funkcjonalnych;  
b) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej, 

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, e-mail: ewa.wagner-wysiecka@pg.edu.pl  

 

Kontrolowanie właściwości układów gospodarz-gość przy pomocy światła wpisuje się w nurt 
jednych z najintensywniej badanych nurtów chemii supramolekularnej. [1,2] Fotoaktywne receptory 
molekularne mogą mieć kluczowe znaczenie m.in. w kontrolowanym transporcie jonów przez błony 
komórkowe [3] czy przy projektowaniu systemów dostarczania leków jedynie do komórek 
zmienionych chorobowo. [4] Działanie promieniowania z zakresu UV lub widzialnego na związki 
fotoaktywne, np. pochodne azobenzenu może wywoływać zmianę konfiguracji liganda a tym samym 
wpływać na jego zdolności tworzenia układów typu gospodarz-gość.  

Zaprezentowana zostanie nowa amidowa pochodna kwasu embonowego i p-aminoazobenzenu. 
Na podstawie badań rentgenostrukturalnych określono konfigurację związku w ciele stałym. 
Właściwości kompleksujące receptora w formie trans i cis (uzyskanej w wyniku naświetlania 
roztworu promieniowaniem UV) zbadano metodami spektroskopowymi: UV-Vis, 1H NMR oraz IR. 
Udowodniono powinowactwo związku do Y-kształtnych anionów benzoesanowych i octanowych, a 
także do jonów diwodorofosforanowych w acetonitrylu i dimetylosulfotlenku. Zbadano kinetykę i 
odwracalność procesów indukowanych światłem.  

  

Autorzy dziękują Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant nr 4914/E-359/M/2018) oraz 
Politechnice Gdańskiej (grant nr 033150) za finansowanie badań. 

 

[1] E. Wagner-Wysiecka, N. Łukasik, J.F. Biernat, E. Luboch, J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem. 
2018, 90, 189- 257. 
[2] A.A. Beharry, G.A. Woolley, Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4422-4437. 
[3] Y.R. Choi, G.C. Kim, H.-G. Jeon, J. Park, W. Namkung, K.-S. Jeong, Chem. Comm. 2014, 50, 
15305-15308. 
[4] X. Chen, Z. Liu, S.G. Parker, X. Zhang, J.J. Gooding, Y. Ru, Y. Liu, Y. Zhou, ACS Appl. Mater. 
Interfaces 2016, 8, 15857-15863. 
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Synteza alkenylosilseskwioksanów na drodze reakcji hydrosililowania alkinów 

 Adrian Franczyka), Kinga Stefanowskaa), b), Jakub Szylinga), Jędrzej Walkowiaka) 
a)Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań 
b) Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań 

 

Poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) stanowią niezwykle ważną grupę 
związków krzemoorganicznych, znajdujących zastosowanie w wielu obszarach nauki oraz 
przemysłu.[1,2] Wśród nich dużym zainteresowaniem cieszą się alkenylowe pochodne, gdyż ich 
użycie w syntezie wysoce sprzężonych molekularnych i makromolekularnych układów, korzystnie 
wpływa na poprawę właściwości optoelektronicznych, mechanicznych i termicznych.[3] 

W niniejszym komunikacie zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące pierwszej 
selektywnej syntezy alkenylosilseskwioksanów na drodze reakcji hydrosililowania terminalnych i 
wewnętrznych alkinów różnego typu wodorosilseskwioksanami.[4-6] Przeprowadzone badania 
potwierdziły, iż proces hydrosililowania alkinów wodorosilseskwioksanami jest jedną z najbardziej 
wydajnych metod syntezy alkenylopochodnych POSS, a jego zaletami są: możliwość prowadzenia 
reakcji w różnorodnych mediach, w szerokim zakresie temperatur, także w atmosferze powietrza, bez 
uprzedniego oczyszczania reagentów; stosowanie alkinów zawierających reaktywne grupy 
funkcyjne; oraz szeroka dostępność katalizatorów, których dobór uwarunkowany jest strukturą 
reagentów. 

 

Podziękowania dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za sfinansowanie badań w ramach 
projektów LIDER/26/527/L-5/13/NCBR/2014 oraz LIDER/6/0017/L-9/17/NCBR/2018. 

 

[1] D. B. Cordes, P. D. Lickiss, F. Rataboul, Chem. Rev. 2010, 110 (4), 2081-2173. 

[2] C. Hartmann-Thompson, “Applications of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes”, Springer 
Netherlands, 2011. 

[3] X. Wang, C. M. Cho, W. Y. Say, A. Y. X. Tan, C. He, H. S. O. Chan, J. Xu, J. Mater. Chem. 
2011, 21, 5248-5257. 

[4] A. Franczyk, K. Stefanowska, M. Dutkiewicz, D. Frąckowiak, B. Marciniec, Dalton Transactions 
2017, 46, 158-164. 

[5] M. Walczak, K. Stefanowska, A. Franczyk, J. Walkowiak, A. Wawrzyńczak, B. Marciniec, J. 
Catal., 2018, 367, 1-6. 

[6] K. Stefanowska, A. Franczyk, J. Szyling, M. Pyziak, P. Pawluć, J. Walkowiak, Chem. Asian J. 
2018, 13, 2101-2108. 
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Kompleksy srebra (I) z PNP-lariat eterem podstawionym  
benzylową pochodną (S)-prolinolu 

Piotr Seligera), Natalia Gutowskab), Jarosław Romańskic) 
a)Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,  

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź, piotr.seliger@chemia.uni.lodz.pl 
b) Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,  

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź 
c) Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej,  

ul. Tamka 12, 91-403 Łódź 

 

Makrocykliczne pochodne PNP są związkami posiadającymi w swej strukturze sześcioczłonowy 
pierścień fosfazenowy oraz część makrocykliczną stanowiącą wbudowany eter koronowy [1]. 
Połączenie tych dwóch jednostek daje związki, których struktury można w szerokim zakresie 
modyfikować poprzez reakcje substytucji nukleofilowej, polikondesacji czy też tworzenia połączeń 
z kationami, anionami i cząstkami obojętnymi [2-3]. W ten sposób można projektować różnorodne 
układy mające praktyczne zastosowanie. Celem pracy była synteza związku uzyskanego w wyniku 
modyfikacji grup bocznych eteru tetrachloro-PNP-koronowego o benzylową pochodną (S)-prolinolu 
(Rys. 1) i wyznaczenie stałych trwałości kompleksów z jonami srebra (I).  

 
Rys. 1. PNP-lariat eter podstawiony benzylową pochodną (S)-prolinolu 

 

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu PRELUDIUM UMO-
2015/19/N/ST5/00694. 

 

[1] K. Brandt, T. Kupka, J. Drodz, C. J. van de Grampel, A. Meetsma, A. P. Jekel, Inorg. Chim. Acta 
1995, 228, 187-192.  

[2] K. Brandt, I. Porwolik-Czomperlik, M. Siwy, T. Kupka, R. A. Shaw, D. B. Davies, R. A. Bartsch, 
J. Inclusion Phenom. Macrocyclic Chem., 1999, 35, 281-289. 

[3] N. Gutowska, P. Seliger, G. Andrijewski, M. Siwy, M. Małecka, J. Kusz, RSC Adv., 2015, 5, 
38435-38442. 
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Estry alifatyczne i mieszaniny estrowo-alkoholowe jako rozpuszczalniki osadów 
par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli  

z tetrajodobizmutanem(III) baru 

Dorota Cierniaka), Robert Frankowskia), Klaudia Huszlaa), Agnieszka Zgoła-Grześkowiaka), 
Andrzej Szymańskia)  

a) Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii 
Technicznej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, dorota.cierniak@doctorate.put.poznan.pl 

  

Charakterystyczną cechą surfaktantów niejonowych z grupy oksyalkilatów jest tworzenie 
osadów par jonowych z nieorganicznymi solami kompleksowymi. Wykorzystuje się ją zarówno w 
analityce, jak i w badaniach fizykochemicznych oksyalkilatów oraz jonów metali, ale do tej pory nie 
została efektywnie zastosowana do frakcjonowania oksyalkilatów przez selektywne, sekwencyjne 
rozpuszczanie tych osadów w odpowiednio dobranych rozpuszczalnikach. Takie badania mają 
dopiero kilkunastoletnią historię i skupiają się ogólnie na aspektach ilościowych (wyznaczanie 
rozpuszczalności osadów) oraz jakościowych (opis efektów fizykochemicznych towarzyszących 
rozpuszczaniu tych osadów). Ich wyniki mogą być podstawą nowej techniki rozdziału homologów 
oksyalkilatów w gradientowej chromatografii cieczowej. 

Wyznaczono rozpuszczalności osadów par jonowych dla szeregu oksyetylenowanych tert-
oktylofenoli z tetrajodobizmutanem(III) baru, w estrach alifatycznych i rozpuszczalnikach 
mieszanych – estrowo-alkoholowych. Bizmut oznaczano spektrofotometryczną metodą BiAS-tio, a 
techniką HPLC-MS badano rozkład homologów w mieszaninach oksyetylatów. 

 
Rys. 1. Uproszczony wzór osadów par jonowych oksyetylenowanych tert-oktylofenoli 

z tetrajodobizmutanem(III) baru (pokazano kompleksowanie jonu baru z jednym atomem tlenu łańcucha 
oksyetylenowego, w rzeczywistości tworzą się centra koordynacyjne z co najmniej 5, 6 atomami tlenu).  

 

Rozpuszczalność badanych osadów par jonowych w użytych rozpuszczalnikach estrowych wynosi 
30-135 mg/l. Wzrost udziału bardziej polarnych alkoholi (wyższe stałe dielektryczne od estrów) w 
rozpuszczalnikach mieszanych zwiększa rozpuszczalność około dwukrotnie, do poziomu 50-300 
mg/l. Polarność rozpuszczalnika (stała dielektryczna), polarność oksyetylatu (wartość HLB) i jego 
stopień oksyetylenowania to podstawowe właściwości fizykochemiczne, które limitują 
rozpuszczalność badanych osadów par jonowych. 

Rozpuszczalniki estrowe o niskiej polarności wykazują typowe zachowanie w stosunku do 
mieszanin homologów oksyetylatów – wzbogacają się w niepolarne homologi o najniższych 
stopniach oksyetylenowania, a gdy mieszaniny oksyetylatów są ubogie w tego typu homologi, 
wchodzą w oddziaływania z homologami bardziej polarnymi, także je efektywnie zatężając. Słabo 
polarne rozpuszczalniki estrowe mogą być użyte jako składniki układów mieszanych 
z rozpuszczalnikami o wysokiej polarności (np. z alkoholami) do projektowania mieszanych 
rozpuszczalników o określonej stałej dielektrycznej, przydatnych do frakcjonowania mieszanin 
oksyetylatów poprzez sekwencyjne, selektywne rozpuszczanie osadów par jonowych. 

 

Subwencja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Grant nr 03/31/SBAD /0382). 
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Development and optimization of synthesis and the production launch of a new 
generation of ruthenium-based, olefin metathesis catalysts  

Mateusz Cybulski  

Apeiron Synthesis S.A., ul. Duńska 9,  54-427 Wrocław, mateusz.cybulski@apeiron-synthesis.com 
  

Apeiron Synthesis explore new, Iodide-containing nitro-Grela-type catalysts. These new 
catalysts have exhibited improved efficiency in the transformation of sterically, non-demanding 
alkenes. Additional steric hindrance in the vicinity of ruthenium related to the presence of iodides 
ensures enhanced catalyst stability. The benefits are most apparent under challenging conditions, such 
as very low reaction concentrations, protic solvents or with the occurrence of impurities. 
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Supramolecular Control over Molecular Magnetic Materials: 
γ-Cyclodextrin-Templated Grid of Cobalt(II) Single-Ion Magnets 

K. Koronaa), A. Kornowiczb), D. Prochowiczb), P. Krupińskib), J. Lewińskia,b) 
a)Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, Department of Catalysis and 

Organometallic Chemistry, 
b)Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, 

Poland 

Single-ion magnets (SIMs) are potential building blocks of novel quantum computing devices. 
Unique magnetic properties of SIMs require effective separation of magnetic ions and can be tuned 
by even slight changes in their coordination sphere geometry. We show that an additional level of 
tailorability in the design of SIMs can be achieved by organizing magnetic ions into supramolecular 
architectures, resulting in gaining control over magnetic ion packing.  

 

 
  

In this work, γ-cyclodextrin was used to template magnetic CoII and nonmagnetic auxiliary 
Li+ ions to form a heterometallic {Co, Li, Li}4 ring. In the sandwich-type complex [(γ-
CD)2Co4Li8(H2O)12] spatially separated CoII ions are prevented from superexchange magnetic 
coupling. Ac/dc magnetic and EPR studies demonstrated that individual CoII ions with positive zero-
field splitting exhibit field-induced slow magnetic relaxation consistent with the SIMs’ behavior, 
which is exceptional in complexes with easy-plane magnetic anisotropy. Moreover, we present one 
of the first detailed studies of slow magnetic relaxations in the trigonal bipyramidal CoII geometry. 

 

 [1] N. Nedelko, A. Kornowicz, I. Justyniak, P. Aleshkevych, D. Prochowicz, P. Krupiński, O. 
Dorosh, A. Ślawska-Waniewska, J. Lewiński, Inorg. Chem., 2014, 53, 12870−12876. 
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Structural and spectral analysis of new nickel(II) silanethiolate complexes with 
aminopyridine derivatives  

Daria Kowalkowska-Zedler, Anna Dołęga, Agnieszka Pladzyk  

Department of Inorganic Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 
 Narutowicza 11/12 Str., 80-233 Gdańsk, darkowal@student.pg.edu.pl 

  

Nickel(II) thiolate complexes are still in the center of interest of many scientists due to the 
attractive properties they exhibit as well as their promising potential applications. In majority nickel 
thiolate complexes were used as biomimetic models of active sites of nickel enzymes.[1] They have 
also been reported as precursors of nanocrystalline NiS with high catalytic activity and as well as 
photocatalysts in production of hydrogen from aqueous solutions.[2] Moreover, recent literature 
reports express that mononuclear nickel complexes can also play a role of singe-molecule and single-
ion magnets (SMMs and SIMs).[3] 

 
 

 

Rys. 1. [Ni{SSi(OtBu)3}2(4-AP)(CH3OH)2] (1), [Ni{SSi(OtBu)3}2(3-AMP)2]∙C7H8 (2),  
[{Ni{SSi(tBuO)3}2(-4-AMP)2}2∙3CH3OH]n (3). 

 

Therefore, our goal was to synthesize heteroleptic nickel tri-tert-butoxysilanethiolate 
complexes with N-donor ligands. For our purpose we have chosen pyridine derivatives containing 
amino groups: 4-aminopyridine (4-AP), 3-(aminomethyl)pyridinę (3-AMP) and 4-(aminomethyl) 
pyridine (4-AMP). Consequently, we have obtained monocrystals of two mononuclear complexes (1) 
and (2) as well as one polynuclear 2-D compound (3), for which XRD analysis has been performed. 
The results show that the type of N-donor ligand used for the synthesis determines the structure of 
the resulting complex. A thorough structural and spectral analysis of all obtained Ni(II) silanethiolates 
will be presented during the conference. 

 

[1] J. W. Slater, S. C. Marguet, H. A. Monaco, H. S. Shafaat, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 10250-
10262. 

[2] Z. Han, L. Shen, W. W. Brennessel, P. L. Holland, R. Eisenberg, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 
14659-14669; C. Buchmaier et. al. J. Mater. Sci. 2017, 52, 10898-10914.  

[3] J. Titiš, C. Rajnák, D. Valigura, R. Boča, Dalton Trans, 2018, 47, 7879-7882; G. A. Craig et. al. 
Chem. Sci. 2018, 9, 1551-1559.  
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Otrzymywanie funkcjonalizowanych borasilseskwioksanów w katalitycznej 
reakcji kometatezy 

Miłosz Frydrycha), Bogna Sztorchb) , Dariusz Brząkalskia),  Bogdan Marciniecb) 
a)Wydział Chemii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, xmifrd@gmail.com 
b) Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii, 

 ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań  

 

Silseskwioksany to wielofunkcyjne organiczno-nieorganiczne związki hybrydowe  
o sztywnym i dobrze zdefiniowanym szkielecie o rozmiarach nanometrycznych i ogólnym wzorze 
[1]. Heterosilseskwioksany posiadające w swojej strukturze heteroatomy bloku p z grup 13-15 układu 
okresowego tj. bor, cyna, german, antymon, fosfor - stanowią swoistą odmianę silseskwioksanów, 
która nadaje im określone właściwości fizyko-chemiczne. Z literatury naukowej wynika, że 
wprowadzenie różnego typu pierwiastków w strukturę cząsteczki, czy finalnego materiału istotnie 
wpływa na ich właściwości, często nadając im unikatowe parametry determinujące ich dalsze 
możliwości aplikacyjne [2-4]. Chemia silseskwioksanów jest dobrze zbadana, natomiast liczba 
doniesień literaturowych dotycząca heterosilseskwioskanów, ich syntezy, katalitycznej 
funkcjonalizacji i zastosowania jest uboga.  

 Przedmiotem omawianych badań jest katalityczna reakcja kometatezy mono-  
i distyryloborasilseskwioksanu (otrzymanych zgodnie z [5]) z olefinami typu  
R= winylosilseskwioksanami, winyloboranami i związkami styrylopochodnymi w obecności 
katalizatora Grubbsa I generacji prowadząca do otrzymania E-izomerów. 

 

Rys. 1. Wzory substratów wykorzystywanych w reakcji kometatezy 
 

Podziękowania:  

Praca współfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki – OPUS 14 UMO-2017/27/B/ST5/00149 
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