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KATALIZA MIĘDZYFAZOWA – PROGNOZY NA PRZYSZŁOŚĆ
Michał Fedoryński
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, mifed@ch.pw.edu.pl
Kataliza międzyfazowa (ang. phase transfer catalysis, PTC) jest obecnie
powszechnie stosowanym sposobem prowadzenia reakcji z udziałem anionów
organicznych i nieorganicznych, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej.
Zasada działania PTC polega na ciągłym wytwarzaniu lipofilowych par jonowych
składających się z reagującego anionu oraz kationu tetraalkiloamoniowego. W
najczęściej spotykanym wariancie aniony organiczne – karbo- lub heteroaniony –
wytwarzane są działaniem wodnego roztworu NaOH lub KOH. W zależności od
struktury anionu oraz partnera elektrofilowego, można w tym układzie przeprowadzać
wiele użytecznych syntetycznie reakcji: alkilowanie karboanionów, kondensacja
Darzensa, reakcja Wittiga, winylowanie karboanionów, reakcje Michaela (zwłaszcza z
udziałem -halokarboanionów lub ylidów sulfoniowych, prowadzące do pochodnych
cyklopropanu), nitroarylowanie karbo- i heteroanionów, tioalkilowanie lub
chlorowcowanie karboanionów, utlenianie i redukcja, wytwarzanie i reakcje karbenów
oraz wiele innych.
Mimo, iż PTC jest rutynowym narzędziem w rękach syntetyka-organika, kryje w
sobie ciągle wiele możliwości dalszego rozwoju. W trakcie wykładu omówione zostaną:
wpływ warunków reakcji na przebieg katalitycznych procesów dwufazowych, w
szczególności wpływ katalizatora i rozpuszczalnika na reakcje z udziałem haloformów,
kokataliza w reakcjach fluorowania haloalkanów, enancjoselektywne reakcje w
układach dwufazowych.
Najważniejsze monografie i przeglądy:
Dehmlow E. V., Dehmlow S. S.: Phase Transfer Catalysis. 3rd ed., VCH, Weinheim 1993.
Starks C. M., Liotta C. L., Halpern M.: Phase Transfer Catalysis. Fundamentals, Applications and
Industrial Perspectives. Chapman & Hall, New York 1994.
[3] Handbook of Phase Transfer Catalysis. Red. Sasson Y., Neumann R. Blackie Academic &
Professional, 1998.
[4] Mąkosza M., Fedoryński M.: Phase Transfer Catalysis [w:] Advances in Catalysis, 1987, 35, 375422.
[5] Jones R. A.: Quaternary Ammonium Salts: Their Use in Phase-Transfer Catalysis. Academic Press,
London 2001.
[6] Mąkosza M., Fedoryński M.: Phase Transfer Catalysis [w:] Interfacial Catalysis. Red. Volkov A.
G. Marcel Dekker, New York 2002, s. 159-193. Przedruk w: Catalysis Rev., 2003, 45, 321-367.
[7] Mąkosza M., Fedoryński M.: Phase Transfer Catalysis [w:] Encyclopedia of Catalysis. Red.
Horvath I. T. Wiley, New York 2003, vol. V, s. 511-564.
[8] Fedoryński M.: Syntheses of gem-Dihalocyclopropanes and Their Use in Organic Synthesis. Chem.
Rev., 2003, 103, 1099-1132.
[9] Pascariu A., Ilia G., Bora A., Iliescu S., Popa A., Dehelean G., Pacureanu L.: Wittig and WittigHorner reactions under phase transfer catalysis conditions. Central European Journal of Chemistry,
2003, 4, 491-542.
[10] Mijin D. Ž., Mišić-Vuković M. M., Petrović S. D.: Alkylation of N-substituted 2-phenylacetamides.
J. Serb. Chem. Soc., 2004, 69, 711-736.
[11] Fedoryński M.: The Mąkosza Reaction – Thirty Years After [w:] Modern Problems of Organic
Chemistry. Wydawnictwo Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, vol. XIV, 2001, s. 128-144 (wersja
rosyjska s. 129-147).
[1]
[2]
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CHEMIA SACHAROZY, CZYLI CO MOŻNA ZROBIĆ Z CUKRU?
Sławomir Jarosz
Instytut Chemii Organicznej, Polskiej Akademii Nauk,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, sljar@icho.edu.pl
Roczna produkcja sacharozy wynosi ok. 150 mln ton rocznie; zdecydowana
większość jest wykorzystywana w przemyśle spożywczym. W wielu laboratoriach na
świecie
trwają prace nad innym ‘zagospodarowaniem’ sacharozy (bardzo
interesującym kierunkiem jest synteza biodegradowalnych polimerów). Opracowaliśmy
oryginalną syntezę 2,3,3’,4,4’-penta-O- (1), oraz heksa-O-benzylosacharozy (2). Ta
pierwsza posłużyła jako substrat w syntezie mody-fikowanych analogów o ściśle
zdefiniowanej strukturze takich kwasy karboksylowe (3), aminy (4) czy też pochodne
homologowane o n-atomów węgla (5) z funkcjami umieszczony-mi przy terminalnych
atomach węgla (C1’,6,6’). Diol 2 zastosowano również w syntezie makrocyklicznych
receptorów molekularnych (6). Trwają badania nad kompleksowaniem kationów przez
te makrocykliczne związki.
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Wykazaliśmy, że grupy benzylowe blokujące funkcje tlenowe mogą być łatwo usunięte
dając odpowiednie analogi w postaci wolnej.[1,2]

[1] S. Jarosz, M. Mach, Eur. J. Org. Chem. 2002, 769 (microreview) i odnośniki cytowane
[2] Y. Queneau, S. Jarosz, B. Lewandowski, J. Fitremann, Adv. Carbohydr. Chem., Biochem., 2007, 61,
(w druku) i odnośniki cytowane
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WODÓR I ACETYLEN JAKO ZASADY LEWISA
STRUKTURACH KRYSZTAŁÓW

Sławomir J. Grabowski
Wydział Fizyki i Chemii, Uniwersytet Łódzki
90-236 Łódź, ul.Pomorska 149/153, slagra@ccmsi.us
Wiązania wodorowe są oddziaływaniami powszechnie istniejącymi w strukturach
kryształów związków organicznych; ze względu na moc i kierunkowość wiązań
wodorowych, uważa się, że są mają one dominujący wpływ na architekturę kryształów.
Także takie oddziaływania, w których elektrony pi pełnią rolę zasad Lewisa, są często
klasyfikowane jako wiązania wodorowe.[1] W strukturach krystalicznych rolę zasad
Lewisa mogą pełnić pierścienie benzenowe oraz terminalne ugrupowania acetylenowe.
Znane są także przypadki oddziaływań z elektronami sigma jako akceptorami protonu.
Przykładem są układy z wodorem cząsteczkowym, jak NH4+…H2, H3O+…H2 – takie
układy badano teoretycznie.[2,3] Badano również oddziaływania acetylenu i wodoru
cząsteczkowego z szeregiem kwasów Lewisa.[4] Oddziaływań tego typu nie można
zaniedbać, mogą one istotnie wpływać na parametry geometryczne badanych układów.
Przykładowo w układzie H3O+…H2 energia oddziaływania jest porównywalna z taką
energią dla dimeru wody, gdzie występuje typowe wiązanie wodorowe O-H…O.
Przedstawione tu oddziaływania występują w szeregu struktur kryształów związków
organicznych i metaloorganicznych, ponieważ często w strukturze „uwięzione” są
cząsteczki gazów, między innymi wodoru i acetylenu.
Innymi układami badanymi ostatnio są te, w których zaobserwowano
oddziaływania typu pi…H+…pi, pi…H+…sigma i sigma…H+…sigma, przykładami
takich układów są: C2H2…H+…C2H2, H2…H+…C2H2, H2…H+…H2 [5], układy te
istnieją w przestrzeni międzygwiezdnej, co potwierdzają badania astrofizyczne.

[1] Desiraju, G. R.; Steiner, T. The weak hydrogen bond in structural chemistry and biology, Oxford
University Press, Inc., New York, 1999.
[2] Urban, J.; Roszak, S.; Leszczynski, J. Chem.Phys.Lett. 2001, 346, 512.
[3] Szymczak, J.J.; Grabowski, S.J. ; Roszak, S. ; Leszczynski, J. Chem.Phys.Lett. 2004, 393, 81.
[4] Grabowski, S.J. J.Phys.Chem. A 2007, 111, 3387.
[5] Grabowski, S.J. Chem.Phys.Lett.2007, 436, 63.
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CZYM SIĘ ZAJMUJE WSPÓŁCZESNA TERMODYNAMIKA?
Paweł Oracz
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, poracz@chem.uw.edu.pl
„In contemporary chemistry and chemical engineering it is conventional wisdom
to believe that chemical thermodynamics is an old science with little use in modern
technology. A recent book, ‘‘Chemical Thermodynamics for Industry’’, edited by T.M.
Letcher (Royal Society of Chemistry, October 2004) shows that, contrary to common
opinion, applied chemical thermodynamics is alive and well.”
Prof. J. M. Prausnitz (Berkeley)
(Book review, J. Chem. Thermodyn., 2006, 38, 503)
Celem wystąpienia jest odpowiedź na pytanie czym się zajmuje współczesna
termodynamika i jakie jest jej miejsce we współczesnym świecie nauki, technologii,
ochrony środowiska, filozofii, etc. Intencję niniejszego wystąpienia oddaje powyższe
motto, zaczerpnięte z recenzji książki wydanej przez prof. Letchera. Ponieważ
jakikolwiek całościowy, systematyczny wykład jest raczej niemożliwy ze względu na
rozległość materiału, idee zastosowania współczesnej termodynamiki przedstawione
zostaną na przykładach. Poniżej zestawione zostały przykłady aplikacji metod
termodynamicznych w różnych dziedzinach.
Inżynieria chemiczna – aplikacje przemysłowe, symulacja statyki i dynamiki
układów chemicznych, komercyjne symulatory procesowe, układy sterowania
zaawansowanego. A przy okazji skala obiektów przemysłowych i wymagana
„dokładność inżynieryjna”.
Ochrona środowiska – obliczenia związane z redystrybucją zanieczyszczeń w
naszym środowisku, „losem” zanieczyszczeń oraz skutkami bioakumulacji.
Hydrat metanu – błogosławieństwo w postaci alternatywnego źródła
energetycznego czy bomba ekologiczna z opóźnionym zapłonem ?
Termodynamika kosmiczna – między innymi historia misji Galileo i wynikające z
tego przedsięwzięcia wnioski ogólne,
Termodynamika kwantowa – próby aplikacji wyników obliczeń ab initio w
obliczeniach termochemicznych i w przewidywaniu równowag fazowych układów
binarnych złożonych składników.
Termodynamika teologiczna – (nie)lubiana entropia oraz czy niebo jest cieplejsze
od piekła ?
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BADANIE WPŁYWU RODZAJU PRZECIWJONU NA KINETYKĘ REAKCJI
KOMPLEKSÓW RUTENU Z ALBUMINĄ. CZĘŚĆ II
J. K. Abramski, K. Pawlak, M. Jarosz
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, jkabramski@ch.pw.edu.pl
Przedstawiane wyniki są efektem kontynuacji badań dotyczących porównania
szybkości reakcji wiązania dwóch rutenowych preparatów – kandydatów na leki
przeciwnowotworowe z albuminą pochodzącą z krwi ludzkiej. Preparaty rutenowe to
([trans-tetrachlorobis(1H-indazolo)]rutenian(III)
indazolium)
i
([transtetrachlorobis(1H-indazolo)]rutenian(III) sodu) – różnią się jedynie przeciwjonem,
podczas gdy grupa aktywna pozostaje taka sama. Wymiana przeciwjonu indazolowego
na sodowy pozwala niemal 30 krotnie zwiększyć rozpuszczalność substancji w
roztworach wodnych. Badania nad zdolnością wiązania się preparatów z albuminą
prowadzone były przy użyciu spektrofotometrii w zakresie widzialnym oraz układu
łączonego: elektroforezy kapilarnej (CE) ze spektrometrem mas z jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej (ICP MS).
Pomiary spektrofotometryczne były prowadzone w warunkach pozwalających
porównać właściwości kompleksów rutenu(III) w reakcji z albuminą. Mieszanina
preparatu z albuminą była inkubowana w 25 mM buforze fosforanowym (pH 7,4) z
dodatkiem 100 mM chlorku sodu. Inkubacja odbywała się w 37 ºC i tylko na czas
pomiaru próbka była wystawiona na temperaturę pokojową. Pomiary odbywały się co 8
minut w ciągu 2 godzin. Taki czas był wystarczająco długi, aby umożliwić zakończenie
reakcji.
Drugim etapem badań porównawczych było wykorzystanie układu łączonego CEICP MS. Połączenie tych dwóch technik było możliwe dzięki modułowi łączącemu
CETAC CEI-100. Zapewnia on odpowiednie zwiększenie objętości eluatu z kapilary
oraz wprowadzenie go w postaci aerozolu bezpośrednio do palnika plazmowego.
Buforem inkubacyjnym był 10 mM roztwór fosforanu sodu (pH 7,4) z dodatkiem
100 mM chlorku sodu. Elektrolitem był 10 mM bufor fosforanowy (pH 7,4), a cieczą
uzupełniającą 2 mM bufor fosforanowy z dodatkiem 20 ng/mL germanu. Rozdzielanie
prowadzono z użyciem 60 cm kapilary, pracując w trybie normalnym przy napięciu
15 kV. Zarówno próbki jak i kapilara były termostatowane w temperaturze 37ºC.
Parametry pracy ICP MS były optymalizowane na podstawie największych natężeń
sygnałów dla poszczególnych pierwiastków obecnych w mieszaninie wzorców: litu,
ceru, itru, talu i kobaltu.
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1,3,5-TRIALKYL-HEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINES BEHAVIOUR IN SOLUTION
Agnieszka Adamczyk, K. Bujnowski, A. Sporzyński, L. Synoradzki
Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry
00-664 Warsaw, Noakowskiego Steet 3, agnieszka@ch.pw.edu.pl
Is is generally known that N-methylenealkylamines (M) - products of primary
amine and formaldehyde condensation - trimerize “on standing” to form stable
heterocyclic 1,3,5-trialkyl-hexahydro-1,3,5-triazines (T) (Scheme 1) [1,2].
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3 R NH2

+

3 CH2O

3 CH2
M

N

R
R

N
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3 H 2O
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Scheme 1. Synthesis of 1,3,5-trialkyl-hexahydro-1,3,5-triazines (T).
The monomer/trimer equibrium in CDCl3 solution was investigated by means of
H NMR spectroscopy. In the spectra of the crystalline model compound (R = C6H11),
a broad signal at 3.51 ppm corresponding to methylene bridges in
1,3,5-tricyclohexyl-hexahydro-1,3,5-triazine (T) and characteristic signals at about
7 ppm corresponding to methylene imine protons in N-methylenecyclohexylamine (M)
were observed. The relative amounts of T and M were evaluated by integration of the
corresponding signals in a 1H NMR spectra (Fig. 1).

1

Fig. 1. 1H NMR spectrum of T in CDCl3 at 0°C.
The relative amount of M was 16 % at 0°C and rose with the increasing temperature of
the measurement. At 75ºC M was the predominant form reaching 78%.

[1] E. M. Smolin and L. Rapoport, “Heretocyclic Compounds: s-Triazines and Derivatives” 1959,
Interscience Publishers, NY, 476-489.
[2] G. Mlostoń and T. Gendek, Helv. Chim. Acta 1998, 81, 1585-1595.
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SYNTEZA I ZASTOSOWANIE NOWYCH MONOMERÓW ORGANICZNYCH W
FORMOWANIU TWORZYW CERAMICZNYCH

Paulina Bednarek, Mikołaj Szafran, Tadeusz Mizerski
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, bednarek@ch.pw.edu.pl
Rosnące zapotrzebowanie różnych gałęzi przemysłu na elementy ceramiczne o
bardzo skomplikowanych kształtach z dokładnie określonymi właściwościami,
wymusza na przemyśle ceramicznym konieczność ciągłego doskonalenia techniki ich
formowania i poszukiwania nowych, efektywniejszych metod. Z tego względu w
otrzymywaniu zaawansowanych tworzyw ceramicznych coraz częściej wykorzystuje się
metody oparte na procesach koloidalnych, w których masa lejna przekształca się pod
wpływem procesów fizykochemicznych w ciało stałe. Jedną z takich metod jest proces
gelcasting.
Gelcasting jest to kombinacja tradycyjnej metody formowania materiałów
ceramicznych z gęstw odlewniczych w połączeniu z przeprowadzoną „in situ” reakcją
polimeryzacji, w wyniku której powstaje makromolekularne usieciowanie łączące
cząstki ceramiczne w formowanej kształtce. Metoda ta polega na tym, że do proszku
ceramicznego dodaje się wodnego roztworu reaktywnego monomeru organicznego,
środka dyspersyjnego (upłynniacza), środka inicjującego wolne rodniki oraz środka
sieciującego, umożliwiającego uzyskanie trójwymiarowej sieci, w której wszystkie
łańcuchy będą ze sobą związane chemicznie, poprzez utworzenie mostków pomiędzy
makrocząsteczkami. Następnie tak otrzymana ceramiczna masa lejna jest wlewana do
formy, w której następuje jej żelowanie. Dobór odpowiednich monomerów
organicznych, przy zastosowaniu których uzyskuje się elementy ceramiczne o wysokiej
wytrzymałości mechanicznej w stanie surowym, odgrywa w tej metodzie kluczową rolę.
Stosowane monomery muszą spełniać szereg kryteriów, przede wszystkim powinny być
wodorozpuszczalne, nietoksyczne, a wspomniane parametry wytrzymałościowe muszą
zostać osiągnięte przy możliwie minimalnym procentowym udziale monomeru w masie
ceramicznej.
Przez długi okres czasu powszechnie stosowanym monomerem w metodzie
gelcasting był akryloamid, który jest substancja toksyczną, podejrzaną o działanie
rakotwórcze. Współczesne prace badawcze w Zakładzie Technologii Nieorganicznej
i Ceramiki przy współpracy z Zakładem Chemii Organicznej oraz Katedrą Chemii
i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
koncentrują się na syntezie i zastosowaniu nietoksycznych monomerów zawierających
grupy hydroksylowe w cząsteczce, np. monoakrylan glicerolu czy akrylan
rozgałęzionego poliglicerolu.[1,2] W wyniku obecności tych grup istnieje możliwość
tworzenia się wiązań wodorowych pomiędzy grupami OH polimeru, co eliminuje
konieczność stosowania środka sieciującego.

[1] M. Szafran, G. Rokicki, Advances in Science and Technology 2006, 45, 453-461.
[2] D. Jach, „Formowanie tworzyw ceramicznych z udziałem wodorozpuszczalnych monomerów
organicznych”, Rozprawa doktorska, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2007.
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WIELOFUNKCYJNE MONOMERY URETANOWO-METAKRYLOWE
CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ MAŁYM SKURCZEM POLIMERYZACYJNYM

Monika Biernat, Gabriel Rokicki
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, mbiernat@ch.pw.edu.pl
Podczas polimeryzacji żywic kompozytowych występuje zjawisko skurczu
polimeryzacyjnego. Polega ono na zbliżaniu się do siebie cząsteczek monomeru w
czasie polimeryzacji. Minimalna odległość między atomami sąsiednich cząsteczek
monomeru przed polimeryzacją jest równa sumie ich promieni Van der Waalsa. Po
polimeryzacji na skutek utworzenia wiązania między atomami odległość ta ulega
znacznemu zmniejszeniu. Występowanie skurczu polimeryzacyjnego jest zjawiskiem
niepożądanym i szczególnie uciążliwym w stomatologii, gdyż powoduje powstawanie
mikroszczelin na granicy ząb-kompozyt.
Prezentowane wielofunkcyjne monomery uretanowo-metakrylowe (I-VIII)
zsyntezowane zostały bezizocyjanianowo, na drodze reakcji cyklicznych węglanów
pięcioczłonowych z różnymi diaminami lub hydroksyaminami oraz chlorkiem
metakryloilu lub bezwodnikiem metakrylowym. Monomery te zawierają w swej
budowie trzy lub cztery grupy metakrylowe oraz ugrupowania uretanowe, co umożliwia
sieciowanie z dużą szybkością. Prezentowane monomery zostały spolimeryzowane za
pomocą lampy UV stosując dodatek kamforochinonu. Objętościowy skurcz
polimeryzacyjny wyznaczony przy użyciu wagi hydrostatycznej jest dużo mniejszy dla
prezentowanych monomerów niż dla kompozycji dentystycznych zawierających bisGMA i TEGDMA.
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WYKORZYSTANIE REAKCJI DIELSA-ALDERA DO KONSTRUKCJI BIBLIOTEK
[4+2]CYCLOADDUKTÓW METODAMI DYNAMICZNEJ CHEMII
KOMBINATORYJNEJ

Magdalena Brzezik,a Janusz Jurczak a,b
a

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, mbrzezik@chem.uw.edu.pl
b
Instytut Chemii Organicznej PAN 01-224 Warszawa
Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna [1] (DCC) to młoda i szybko rozwijająca
się dziedzina, dająca ogromne perspektywy rozwoju syntezy nowych leków [2] oraz
polimerów.[3] Metoda ta polega na jednoczesnym wytwarzaniu ogromnej liczby (nawet
do kilkunastu tysięcy) mikroilości związków i ich szybkim równoczesnym testowaniu
pod kątem pożądanych właściwości. Mieszaniny otrzymane metodą DCC nazwano
bibliotekami kombinatoryjnymi (CL). Tworzone są one w oparciu o reakcje
odwracalne. Ich skład rządzony jest przez równowagę pomiędzy substratami, a
produktami. Ostatnio Lehn i współpracownicy [4] zasygnalizowali użyteczność reakcji
Dielsa – Aldera w DCC, analizując reakcję [4+2]cykloaddycji między różnymi dienami
i dienofilami pod kątem warunków odwracalności.
W prezentowanym komunikacie pokazujemy własne badania nad dynamizmem
reakcji [4+2]cykloaddycji (Schemat).
R2

R1

NC
CO2R3

NC

CO2R3
R1

+
R3 O 2C

R2

CN
NC

1

2

CO2R3

3
Schemat

W naszej syntezie zastosowaliśmy szereg symetrycznych i niesymetrycznych
fulwenów (1), oraz różnie podstawione cyjanoolefiny (2). Podstawową metodą
analityczną stosowaną do badań nad odwracalnością reakcji jest magnetyczny rezonans
jądrowy (1H NMR).

[1] J. -M. Lehn, Science, 2002, 295, 2400.
[2] A. V. Eliseev, J. -M. Lehn, Science, 2001, 291, 2331.
[3] S. J. Rowan, S. J. Cantrill, G.R.L. Cousins, J.K.M. Anders, Angew. Chem. Int. Ed., 2002, 41, 898.
[4] P. J. Boul, P. Reutenauer, J. -M. Lehn, Org. Lett., 2005, 7, 15.
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CONFORMATIONAL AND SOLVENT EFFECTS ON THE N CHEMICAL SHIFTS
IN ENAMINONES

Marta Bugaj,a Magdalena Irzycka,a, b Krystyna Kamieńska-Trela a
Institute of Organic Chemistry PAS,
Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw, martab@icho.edu.pl
b
Cardinal Stefan Wyszyński University, Dewajtis 5, 01-815 Warsaw, Poland
a

The 15N NMR chemical shifts for a large series of enaminoaldehydes and
enaminoketones have been measured by us in CD2Cl2, CD3OD and (CD3)2CO solutions
with a goal to study the influence of configuration and conformation on this parameter.
The measurements have been performed consistently for ca. 0.65 M (total) samples at
temperature of about 200 K, at which the rotation around the C–N and =C–C(O) bonds
is slow enough to allow the observation of all rotamers present in a solution. The
compounds studied are listed below:
R1–C(O)–CH=CH–NR2R3
enaminoaldehydes, R1 = H

enaminoketones, R1 = Me
2

other enaminones:

3

5. R = R = Me
6. R2 = R3 = Et
7. R2 = R3 = iPr
8. R2 = H, R3 = Me
9. R2 = H, R3 = tBu

1. R2 = R3 = Me
2. R2 = R3 = Et
3. R2 = R3 = iPr
4. R2 = Me, R3 = iPr

10. R1 = OEt, R2 = R3 = Me
11. R1 = iPr, R2 = H, R3 = tBu

And the most typical results presented in a scheme:
(4) 3-(isopropyl-methyl-amino)-propenal
H
H
N

O
H

E-s-E-s-Z: -269.0 ppm

(6) 4-diethylamino-but-3-en-2-one
O

H
H
N

O

H
N

H

E-s-E-s-E: -266.4 ppm

H
H

E-s-Z: -265.7 ppm

N

O
H

E-s-E: -270.4 ppm

For one compound (4-methylamino-but-3-en-2-one (8)) also concentration
dependent measurements in CDCl3, CD3OD and (CD3)2CO have been performed. In the
CDCl3 solution the equilibrium is strongly shifted towards the Z isomer and therefore
the E conformers have been observed for the highest concentration only (1.68 M).
The δ(15N) chemical shift for the Z isomer remains almost constant in all three
solutions over the whole range of concentrations applied (0.21M-1.68 M). The same is
observed for both E isomers in methanol, whereas in acetone solution a significant
increase in the nitrogen shielding in these two rotamers occurs upon dilution. The result
can be interpreted in terms of the breaking of intermolecular enaminone-enaminone
hydrogen bonds that are replaced by the hydrogen bonds between the enaminoketone
NH group and the carbonyl group of acetone.
For all the compounds studied quantum-mechanical calculations have been
performed; the hybrid B3LYP functional together with the 6-311++G(2d,p) basis set of
wavefunctions have been applied for the geometry optimization as well as for σ(15N)
shielding computations. Good agreement between the experimental and computed data
has been observed.
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EFFICIENT ROUTE TO TETRAMETHYLALUMOXANE, CARBOXYLATE
ALUMOXANES AND GALLOXANES
Wojciech Bury,a Janusz Lewiński,a Daniel Prochowicz,a Iwona Justyniak,b Janusz
Lipkowski b
a

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, wojbur@acid.ch.pw.edu.pl
b
Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
ul. Kasprzaka 44, 01-224 Warszawa
The chemistry of both alumoxanes and organoaluminum carboxylates has been
under investigation in the last few decades. Most commonly, alumoxanes
and galloxanes of general formula (R2MOMR2)m or (RMO)n are formed by the
controlled hydrolysis of alkylaluminum or alkylgallium compounds.[1,2] Here,
we report a simple access to these important classes of compounds by a non-hydrolytic
method which opens new opportunities to probe their reaction chemistry.
The macrocyclic carboxylate-substituted alumoxane 1 and the coordination
polymer 3 based on tetramethylalumoxane moieties were effectively synthesized by the
reaction of phthalic acid and Me3Al in the presence of 1,2-bis(4-pyridyl)ethane.
The solid state structures of these compounds have been determined by single crystal
X-ray structural analysis.[3] In the analogous reaction between phthalic acid and Me3Ga
we have isolated a new carboxylate galloxane cluster 2. We have also found that this
simple approach may be succesfully utilized for other derivatives of phthalic acid.
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The mechanistic aspects of these alkylation reactions will be discussed.
In addition, we will demonstrate that alumoxanes can act as secondary building units
in the construction of extended macrocyclic assemblies or functional coordination
networks, which would be of interest in catalysis and materials science.

[1] S. Pasynkiewicz, Polyhedron 1990, 9, 429.
[2] H. W. Roesky, M. G. Walawalkar, R. Murugavel, Acc. Chem. Res. 2001, 34, 201.
[3] J. Lewiński, W. Bury, I. Justyniak, J. Lipkowski, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 2872.
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CZY SĄSIEDZTWO RESZT METIONYLOWYCH ORAZ MIEJSC WIĄZANIA
MIEDZI W AMYLOIDOWYM β-PEPTYDZIE MOŻE BYĆ ISTOTNE DLA
PATOGENEZY NIEKTÓRYCH CHORÓB NEURODEGENERACYJNYCH?
Monika Celuch, Katarzyna Serdiuk,a Jarosław Sadło, Mirela Enache,b
Dariusz Pogocki
a

Akademia im. Jana Długosza,
J. Waszyngtona 4/8, 42-217 Częstochowa, mcel@ichtj.waw.pl
b
Romanian Academy, Institute of Physical Chemistry “I.G. Murgulescu”,
Splaiul Independentei 202, 060021 Bucharest, Romania
Obecność jonów miedzi jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania wielu
organizmów. Z drugiej strony, nieprawidłowości w homeostazie miedzi łączone są
często z zaburzeniami neurologicznymi. Przykładowo, miedź związana z β-amyloidem
(βA) w wyniku reakcji typu Fentona może generować wolne rodniki i inne reaktywne
formy tlenu (RFT) charakteryzujące stres oksydacyjny towarzyszący chorobom
neurodegeneracyjnym. Utlenianie endogennych reszt aminokwasowych białek może
prowadzić do niekorzystnych przekształceń konformacyjnych, a następnie do
aglomeracji białka i jego wytrącania w postaci złogów amyloidowych. W tym procesie
istotna wydaje się być reakcja redukcji CuII przez metionylowe (Met) reszty βA:
MetS + βA(CuII)
βA(CuI) + MetS•+
(1)
Z termodynamicznego punktu widzenia proces ten jest niekorzystny, a
równowaga (1) powinna być przesunięta w lewą stronę. Jednak położenie równowagi
może zmienić się jeśli produkty reakcji będą substratami w reakcjach następczych.
Jedną z prawdopodobnych dróg usuwania kationorodnika tioeterowego (MetS•+) z
równowagi (1) jest tworzenie rodników α-(alkilotio)alkilowych (αS•) w reakcji (2):
MetS•+ + B
Met(αS)• + BH+
(2)
W prezentowanej pracy przedstawiamy badania dotyczące generowania rodników
α-(alkilotio)alkilowych, które wpływając na równowagę (1) mogą przyspieszać
utlenianie reszt metionylowych w peptydzie. Kompleksy CuII z imidazolem stanowiły
model miejsca wiązania CuII w βA, natomiast modelem dla reszt Met był amid kwasu
α-(metylotio)octowego (MTAA, CH3-S-CH2-CO2-NH2) oraz kwas 2,2’-tiodioctowy
(TDEA, HO2C-CH2-S-CH2-CO2H). W przypadku obu związków tioeterowych redukcja
kompleksów Cu(Im)42+ powinna prowadzić do powstania stabilizowanych rezonansowo
rodników α-(alkilotio)alkilowych. W przypadku TDEA „siła napędową” reakcji jest
możliwość dekarboksylacji, natomiast dla MTAA – reakcja deprotonacji, której
szybkość powinna zalezeć od obecności w roztworze akceptorów protonów. Proces
redukcji Cu(Im)42+ prowadzony był w roztworach wodnych o fizjologicznym pH, w
temp. 50 0C, nasyconych tlenem lub argonem. Postęp reakcji śledzono za pomocą trzech
niezależnych metod: wysokosprawnej chromatografii jonowykluczającej (HPICE),
spektroskopii rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz spektroskopii UV-Vis.
Zaobserwowano znaczące różnice w kinetyce obu tioeterów: TDEA redukuje CuII
ponad dwa razy szybciej niż MTAA. Z drugiej strony, proces redukcji kompleksów CuII
przez tioetery ulegające deprotonacji może być katalizowany przez jony fosforanowe
według praw ogólnej katalizy kwasowo-zasadowej. Zaproponowano schemat reakcji
rodnikowych redukcji kompleksów CuII przez MTAA, wymaga on jednak dalszych
badań, dotyczacych zwłaszcza reakcji w roztworach nasyconych tlenem.
20

P-9

SPEKTROSKOPOWE „IN SITU” BADANIE REAKCJI ELEKTRODOWYCH
ZWIĄZKÓW MANGANU W UKŁADZIE CIENKOWARSTWOWYM

Maciej Chotkowski, Zbigniew Rogulski, Andrzej Czerwiński
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 1, 02-093Warszawa, mchotk@chem.uw.edu.pl
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
W ramach prowadzonych prac badawczych skonstruowano optycznie
przeźroczysty, elektrochemiczny układ cienkowarstwowy bazujący na usieciowanym
węglu szklistym (RVC-OTTLE). Zastosowanie takiego materiału elektrodowego
pozwoliło na zwiększenie drogi optycznej z około 0,1-0,2 mm do 1,96 mm, przy
zachowaniu warunków cienkowarstwowych.
Przeprowadzone badania, mające na celu poznanie procesu elektroredukcji jonów
manganianowych(VII) w środowisku wodnym, potwierdziły, że w zależności od pH
roztworu badanego proces ten może być jedno- lub kilkuetapowy. Jednocześnie wynki
pomiarów w układzie cienkowarstwowym umożliwiły przypisanie rejestrowanym
pikom redukcji form związków manganu na określonych stopniach utlenienia. Badania
spektroelektrochemiczne w układzie RVC-OTTLE wskazują na odwracalną redukcje
jonów MnO4- do jonów MnO42- w środowisku alkalicznym.
Proces elektroutleniania jonów Mn2+ w środowisku kwaśnym, który był także
przedmiotem badań, jest kilkuetapowy. W pierwszym etapie tego procesu powstają
wolne jony Mn3+, które następnie są dalej utleniane lub ulegają reakcji
dysproporcjonowania z utworzeniem związków manganu(IV). Rejestrowane sygnały
w układzie elektrochemicznym są nieczytelne w przeciwieństwie do sygnałów
spektroskopowych, które umożliwiają określenie potencjału przy którym następuje
wytwarzanie form manganu na IV stopniu utlenienia.
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BADANIA NAD SYNTEZĄ PROSTYCH MODELI ALUMOKSANÓW I ICH
ZASTOSOWANIEM JAKO KATALIZATORÓW DO POLIMERYZACJI

Elżbieta Chwojnowska, Zbigniew Florjańczyk, Andrzej Plichta
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, echwojnowska@ch.pw.edu.pl
Alumoksany są związkami zawierającymi atomy glinu i tlenu połączone ze sobą
wiązaniami kowalencyjnymi i koordynacyjnymi. Znalazły one szerokie zastosowanie
w chemii polimerów jako katalizatory polimeryzacji związków heterocyklicznych [1]
oraz jako aktywatory katalizatorów metalocenowych.[2] Metyloalumoksan, jeden
z alumoksanów
najbardziej
rozpowszechnionych
w
chemii
polimerów,
wykorzystywany jest na skalę przemysłową jako aktywator w procesie kopolimeryzacji
etylenu z wyższymi olefinami. Alumoksany są też wykorzystywane jako prekursory
do otrzymywania materiałów ceramicznych, głównie włókien z tlenku glinu oraz jako
składniki nanokompozytów i reaktywne składniki układów sieciujących.[3]
Celem niniejszej pracy było otrzymanie modelowych karboksyalumoksanów
pochodnych kwasu piwalowego i ich zastosowanie w reakcjach polimeryzacji
wybranych monomerów.
W reakcji dichloroetyloglinu z kwasem piwalowym prowadzonej w toluenie jako
rozpuszczalniku otrzymano dichloropiwalonian glinu. Następnie przeprowadzono
kontrolowaną hydrolizę dichloropiwalonianu glinu w środowisku polarnym (jako
rozpuszczalnik stosując THF) oraz w środowisku niepolarnym (toluen), w obu
przypadkach otrzymując karboksyalumoksany. Otrzymane produkty scharakteryzowano
za pomocą widm 27Al NMR i 1H NMR oraz badań rentgenostrukturalnych. Otrzymane
karboksyalumoksany mają budowę jonową. W obu przypadkach kationy zawierają
w swojej strukturze trzy atomy glinu połączone z jednym atomem tlenu.
Dichloropiwalonian i karboksyalumoksan (otrzymany w środowisku polarnym)
wykorzystano jako katalizatory w reakcjach polimeryzacji ε-kaprolaktonu, tlenku
propylenu, izobutylenu oraz kopolimeryzacji ε-kaprolaktonu, tlenku etylenu i tlenku
propylenu z tetrahydrofuranem. Polimeryzacja stosowanych monomerów
heterocyklicznych możliwa jest z wykorzystaniem obu tych związków jako
katalizatorów, jednak alumoksan o ściśle zdefiniowanej strukturze ma słabsze
właściwości katalityczne niż karboksylan glinu. Dodatkowo w przypadku
wykorzystania dichloropiwalonianu glinu możliwa jest polimeryzacja izobutylenu.
Na podstawie analizy widm 1H NMR produktów polimeryzacji i kopolimeryzacji
stwierdzono,
że
podczas
polimeryzacji
monomerów
heterocyklicznych
z wykorzystaniem dichloropiwalonianu glinu, mieszaniny dichloropiwalonianu glinu
z tetrahydrofuranem lub alumoksanu jako katalizatora możliwa jest polimeryzacja
według mechanizmu kationowego jak i insercyjnego. Dominujący jest mechanizm
insercyjny, gdyż centra kationowe ulegają dezaktywacji wskutek nukleofilowego ataku
podstawnika chlorowego lub grupy karboksylanowej.
[1] Z. Florjańczyk, A. Plichta, M. Sobczak, Polymer 2006, 47, 1081.
[2] M. R. Mason, J. M. Smith, S. G. Bott, A. R. Barron, J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 4971.
[3] C. E. Bethley, C. L. Aitken, C. J. Harlan, Y. Koide, S. G. Bott, A. R. Barron, Organometallics 1997,
16, 329.
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ON THE CALCULATIONS OF THE VIBRATIONAL RAMAN SPECTRA OF SMALL
WATER CLUSTERS

Hubert Cybulski, Joanna Sadlej
Department of Chemistry, University of Warsaw,
Pasteura 1, 02-093 Warsaw, Poland, hubert@chem.uw.edu.pl
The calculations of Raman intensities for small water clusters were performed.
The use of three methods: Hartree−Fock (HF), Møller−Plesset (MP2) perturbation
theory and density functional theory (DFT) allow to elucidate the role of electron
correlation for calculated Raman intensities. A wide range of the Dunning basis sets
was tested to enable the choice of the possibly smallest and most flexible basis set. The
calculations of static and frequency−dependent Raman intensities for all cluster under
study were done at the B3LYP/d-aug-cc-pVDZ level. The region of intermolecular
vibrations is characterized by very low Raman intensities, which do not exceed
1.5 Å4⋅u-1. The vibrational modes with highest Raman intensities appear in the region of
intramolecular O−H stretching vibrations. A change from 170 for water dimer to
677 Å4⋅u-1 for hexamer−ring cluster reveals a tendency of a practically linear increase in
Raman intensity of the lowest−frequency symmetric O−H stretching mode with a
number of water molecules in cyclic clusters (including dimer). The calculated
frequency−dependent intensities for stretching modes increase with a decrease of a
wavelength. The Raman intensities calculated at 351.1 nm are larger by 10−40 % than
the static ones.
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ELECTROLYTES BASED ON
CARBOXYLIC DERIVATIVES OF ALUMINUM

Aleksandra Ćwil, Zbigniew Florjańczyk
Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warsaw, Poland, acwil@ch.pw.edu.pl
The classic electrolytes are based on organic macromolecules mostly containing,
in the backbone, polyethylene oxide units, which are doped with organic salts. The high
crystalline phase content at room temperature, which causes that the transport of ions is
limited, is a disadvantage of these systems.[1] In order to improve this property,
disturbance in crystallinity of the PEO matrix is necessary, which can be achieved by
many methods. One of them is the synthesis of composite polymeric electrolytes and
addition of certain fillers such as zeolites, aluminum oxide or silica. Another method is
the use of organometallic compounds as modifiers e.g. carboxylic derivatives of
aluminum obtained from the reaction of triethylaluminum and oligo(ethylene glycol)
methyl ether and succinic anhydride.[2]
In this work we decided to utilize the complexing ability of oligo(ethylene glycol)
with inorganic salts. We describe the preparation and properties of electrolytes based on
carboxylic derivatives obtained from the reaction of triethylaluminum and poly(ethylene
glycol) methyl ether and lauric acid doped with LiClO4.
Polymer matrixes have been prepared from the reactions:
Al(C2H5)3 + n CH3(OCH2CH2)7OH + m C11H23COOH

n=
m=

3
0

2
1

[CH3(OCH2CH2)O]nAl(O(O)CC11H23)m + C2H6

1
2

Samples were investigated by NMR and FTIR spectroscopy, DSC analysis and
cryoscopic molecular weight determination.
The isolated matrixes were reacted with LiClO4 with the molar ratio of Li+ to
(OCH2CH2) monomeric units in the polymer matrix equal 1:10 and 1:100. Electrolyte
membranes were obtained by film casting from a solution in a mixture of acetonitrile
(salt solvent) and chloroform (polymer solvent). Samples were characterized by DSC
analysis and impedance spectroscopy in the temperature range from 20 to 80°C.
This work was finacially supported by the Ministry of Science and Higher
Education (2003-2006).

[1] V. Münchow, V. Di Noto, E. Tondello, Electrochim. Acta 2000, 45, 1211.
[2] Z. Florjańczyk, E. Zygadło-Monikowska, W. Bzducha, Electrochim. Acta 2000, 45 1203.
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COMPUTATIONAL STUDIES OF PARACYCLO(2,7)PYRENOPHANES

Michał A. Dobrowolski, Michał K. Cyrański
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, miked@chem.uw.edu.pl
The nature and magnitude of aromatic stabilization effects of highly strained πelectron systems has been a topic of recent considerable interest. For years the nonplanar cyclic π-electron systems like [n]paracyclophanes or [n]metacyclophanes [1]
even though exhibited some physicochemical properties which linked them to aromatic
compounds, have often been regarded as troublesome cases, as planarity has been long
considered as a condition sin equa non for aromaticity. Pyrene is one of the smallest
benzenoid hydrocarbons which may be used for systematical studies of changes of the
extent of π-electron delocalization upon distortion from planarity [2]. Variety of
[n](2,7)pyrenophanes have been synthesised [e.g. 2,3] for this purpose and some
experimental geometries are already known. Within this set of compounds
[2]paracyclo[2](2,7)pyrenophane seem to be very interesting system because two cyclic
subunits lie parallel each other, what may lead to weak intramolecular charge transfer
[3]. In this presentation we report ab initio optimized geometries (at B3LYP/6-311G**
level) of [n]paracyclo[n](2,7)pyrenophanes and their analogues with 7,7,8,8tetracyanoquinodimethane or 1,4-diaminobenzene (see Figure below). Despite of
different kind of bridge, the changes of π-electron delocalization are fairly similar to
that observed for [n](2,7)pyrenophanes [2], and depend mostly on the size of the bridge.
Analysis of aromaticity descriptors (Aromatic Stabilization Energy (ASE) [4], HOMA
[5] and NICS [6]) lead to a conclusion that an increase of the degree of nonplanarity
only moderately destroys the cyclic π-electron delocalization in the pyrene unit.

[1] Gleiter, R.; Hopf, H. Modern Cyclophane Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2004.
[2] Bodwell, G. J.; Bridson, J. N.; Cyrański, M. K.; Kennedy, J. W. J.; Krygowski, T. M.; Mannion, M.
R.; Miller, D. O. J. Org. Chem. 2003, 68, 2089.
[3] Bodwell, G. J.; Miller, D. O.; Vermeij, R. J. Org. Lett. 2001, 3, 2093.
[4] For review see: Cyrański, M. K. Chem. Rev. 2005, 105, 3773.
[5] Krygowski, T. M. J. Chem. Inf. Comput. Sci. 1993, 33, 70. For review see: Krygowski, T. M.;
Cyrański, M. K. Chem. Rev. 2001, 101, 1385.
[6] Schleyer, P. v. R.; Maerker, C.; Dransfeld, A.; Jiao, H.; van Eikema Hommes, N. J. R. J. Am. Chem.
Soc. 1996, 118, 6317. For review see: Chen, Z.; Wannere, C. S.; Corminboeuf, C.; Puchta, R.;
Schleyer, P. v. R. Chem. Rev. 2005, 105, 3842.
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OTRZYMYWANIE MONOKRYSZTAŁÓW AZOTKU GALU
DOMIESZKOWANEGO CHROMEM

Paweł Dominik, Mariola Cymerman, Sławomir Podsiadło
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pdominik@ch.pw.edu.pl
Azotek galu jest półprzewodnikiem o wysokiej wartości przerwy wzbronionej,
wynoszącej 3.46 eV. Swoje właściwości półprzewodzące zachowuje do temperatury ok.
700 °C. W Polsce została opracowana i opatentowana wysokociśnieniowa metoda
otrzymywania kryształów GaN, dająca materiał o najlepszych na świecie
własnościach.[1] Najważniejsze nowe zastosowania laserów wysokiej mocy, to:
projektory laserowe wysokiej jasności, ochrona środowiska, wykrywanie broni
biologicznej i chemicznej, lasery kaskadowe, lasery polaritonowe i komputery
optyczne. Zupełnie nowe medyczne zastosowania ma urządzenie ”lab on a chip”
pozwalające na błyskawiczną analizę materiałów biologicznych. Obecnie pracuje się
nad technologia laserów święcących światłem niebieskim i nad detektorami ultrafioletu
na bazie azotku galu.
Od momentu odkrycia właściwości ferromagnetycznych w InMnAs [2]
i GaMnAs [3] znacznie wzrosło zainteresowanie takiego typu materiałami. Ze względu
na możliwość aplikacji ich w urządzeniach elektronicznych, w których jednostką
wyjściową jest spin elektronu. W tym ujęciu elektron jest mikroskopijnym magnesem,
który można ustawiać w różnych kierunkach. W magazynie Science prof. T Dietl z
Polskiej Akademii Nauk przedstawił szereg związków, zawierających 5% manganu,
które mogłyby stać się użyteczne dla spintroniki (AlP, AlAs, GaN, GaP, GaAs, InP,
InAs, ZnO, ZnSe czy ZnTe).[4] Na wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej
otrzymano monokrystaliczne warstwy azotku galu domieszkowanego manganem, w
których sieci krystalicznej znajdowało się 4,0% atomowych manganu.[5]
Wprowadzenie domieszki chromu do sieci krystalicznej GaN do poziomu ~3%
atomowych, może pozwolić na otrzymanie półprzewodnika obdarzonego
właściwościami magnetycznymi. Na świecie nie otrzymano jednak jak do tej pory
monokryształów GaCrN o takim stężeniu Cr. Wytworzone są wyłącznie warstwy
otrzymywane metodą MBE (Molecular Beam Epitaxy).[6]

[1] S. Porowski, J. Cryst. Growth, 1998, 153, 189.
[2] H.Munekata, Phys. Rev. Lett. 1989, 63, 1849.
[3] H. Ohno, Appl. Phys. Lett. 1996, 69, 363.
[4] T. Dietl, Science 2000, 287, 1019.
[5] P. Dominik, praca magisterska, Wydział Chemiczny PW, 2006.
[6] S. Kimura, J. Cryst. Growth, 2007, 301, 651
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SYNTEZA I ZASTOSOWANIE NOWYCH ZWIĄZKÓW UPŁYNNIAJĄCYCH NA
BAZIE MONOSACHARYDÓW

Paweł Falkowski,a Mikołaj Szafran,a Tadeusz Mizerski b
Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki a, Zakład Chemii Organicznej b
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, falkowski@ch.pw.edu.pl
Niewielkie wymiary oraz specyficzna budowa nanoproszków ceramicznych
sprawia, że mają dużą energię powierzchniową. Dążąc do minimalizacji tej energii,
nanocząstki silnie aglomerują tworząc trudne do rozbicia aglomeraty bądź agregaty. Jest
to jeden z głównych problemów, jaki wiąże się z zastosowaniem nanoproszków w
procesach formowania kształtek ceramicznych. W procesach formowania
wykorzystujących ceramiczne masy lejne jedna z metod deglomeracji nanoproszków
polega na dodaniu tzw. upłynniacza. Od pewnego czasu bada się możliwość
wykorzystania w roli upłynniaczy mono- oraz disacharydy.[1,2,3] Związki te
adsorbując się na powierzchni zmniejszają stopień aglomeracji nanocząstek powodując
zmianę stopnia lepkości mas lejnych. Przeważnie proces deaglomeracji wspomagany
jest zastosowaniem ultradźwięków. Dodatkową zaletą cukrów jest ich przynależność do
grupy tzw. związków „ekologicznie bezpiecznych”.
Cukry zawierają dużą ilość grup hydroksylowych mogących tworzyć wiązania
wodorowe z powierzchniowymi grupami hydroksylowymi proszku ceramicznego.
Jednak budowa cząsteczki cukru powoduje, że niektóre grupy hydroksylowe będą
wykazywały korzystniejsze usytuowanie przestrzenne dające im „pierwszeństwo” w
utworzeniu wiązań wodorowych. Zidentyfikowanie pozycji tych grup -OH w
pierścieniu cząsteczki monosacharydu pozwoli później zaprojektować związek
pochodny cukru o lepszych właściwościach upłynniających.
Przeprowadzając odpowiednią syntezę można zastąpić jedną z grup -OH w
pierścieniu grupą -OCH3. Spowoduję to zablokowanie danej pozycji utrudniając
tworzenie się wiązań wodorowych w tym miejscu. Blokując kolejne pozycję lub parę
pozycji na raz można będzie zidentyfikować pozycje preferowane w tworzeniu się
wiązań wodorowych z powierzchnią proszku ceramicznego.
We współpracy z Zakładem Chemii Organicznej zsyntetyzowano mieszaninę
metylofruktopiranozydu i metylofruktofuranozydu. Korzystając z kolumny wypełnionej
żelem
krzemionkowym
rozdzielono
produkty
i
wyodrębniono
αmetylofruktofuranozyd. Badania NMR potwierdziły czystość zsyntetyzowanego
związku. Następnie wykonano masę lejną z nanoproszku tlenku glinu wykorzystując
otrzymany α-metylofruktofuranozyd w roli upłynniacza. Zmierzono lepkość otrzymanej
w ten sposób masy lejnej i porównano do lepkości masy lejnej upłynnianej D-fruktozą.
Pomiary wskazują, że lepkość masy lejnej z D-fruktozą jest niższa niż masy upłynnianej
α-metylofruktofuranozyd. Ze względu na skomplikowane układy, jakie tworzy
D-fruktoza w roztworach wodnych, aby wyciągnąć wnioski dotyczące preferowanych
pozycji, należy zsyntetyzować i zbadać inne metylowe pochodne fruktozy.
[1] C.H.Schilling, M.Sikora, P.Tomasik, C. Li, V.Garcia, J.Eur. Ceram. Soc. 2002, 22 917–921.
[2] P.Falkowski, M.Szafran, T.Mizerski, Polski Biuletyn Ceramiczny: Ceramika 2006, 99, 553-560.
[3] C. Li, M. Akinc, J. Am. Ceram. Soc. 2005, 88, 1448–54.
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PEPTYDOWE ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE ANALOGÓW CISPLATYNY
Agnieszka Głowińska, Aleksandra Misicka-Kęsik
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii,
ul. Pateura1, 02-093 Warszawa, aglowinska@chem.uw.edu.pl
Oddziaływania związków kompleksowych platyny (II) z biocząsteczkami,
peptydami czy aminokwasami, z biologicznego punktu widzenia stanowią ważną grupę
interakcji. Choć do tej pory nie zostały jeszcze wyjaśnione, u podstaw ich zrozumienia
leży rozwiązanie biologicznych mechanizmów reakcji w organizmach żywych.
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie właściwościami peptydów zawierającymi
w swej budowie grupy siarkowe i reszty histydynowe. Są one odpowiedzialne za szereg
biologicznych efektów związanych z deaktywacją antynowotworowych kompleksów
platyny (II) oraz komórkową oporność na preparaty farmaceutyczne zawierające w swej
budowie cisplatynę.[1]
Terapeutyczne działanie pochodnych cisplatyny oparte jest na tworzeniu
krzyżowych mostkujących wiązań pomiędzy resztami N7 guanin w cząsteczce DNA,
a kompleksem. Dochodzi wówczas do międzyniciowego sieciowania i utworzenia
szeregu adduktów.[2]
W praktyce klinicznej analogi cisplatyny są głównie stosowane w terapii
kombinowanej, na którą składa się synergiczne działanie wszystkich komponentów
chemioterapeutyku. Powoduje to szereg przemian wewnątrzustrojowych zależnych od
farmakokinetycznych interakcji. Oprócz uzyskiwania żądanych efektów dochodzi do
wielokierunkowej odpowiedzi komórkowej, kumulacji leku w organizmie
i cytotoksyczności.
Głównym założeniem współczesnych badań jest modulacja wrażliwości
i specyficzności preparatów antynowotworowych, która skupia się na ukierunkowaniu
ich leczniczego działania. Niezbędnym warunkiem jest wykorzystanie powinowactwa
do określonego typu receptorów oraz cząsteczek stanowiących konkurencję dla
biologicznych związków tworzących wewnątrzustrojowe tiolowe połączenia
z kompleksami platyny. Takimi właściwościami charakteryzują się pochodne
aminokwasów oraz peptydy. W naszej pracowni położyliśmy nacisk na syntezę
pochodnych analogów peptydów opioidowych, zawierających na C-końcu
skompleksowaną Pt2+.
O
+

Tyr-D-Ala-Gly-Phe-NH-NH-Phe

S CH3
2-

N
Pt Cl
H Cl

Fragment peptydowy, który ma powinowactwo do receptorów opioidowych ma
na celu wywołanie efektu przeciwbólowego, a część metaloorganiczna powinna
wykazywać efekt przeciwnowotworowy. Dzięki takiej budowie zaprojektowanych
przez nas preparatów mamy nadzieję na uzyskanie ukierunkowanej dystrybucji
otrzymanych związków.
[1] M.I. Djuran, D. P. Dimitrijević, S. U. Milinković, Ž. D. Bugarčić, Transition Metal Chemistry 2002,
27, 155-158.
[2] M. Crul, R. C. A. M. van Waardenburg, J. H. Beijnen, J. H. M. Schellens, Cancer Treatment Rev.
2002, 28, 291-303.
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ZJAWISKA OCHRONNE W CHEMII RADIACYJNEJ POLIPROPYLENU (PP)
Wojciech Głuszewski, Zbigniew P. Zagórski
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, gluszew@ichtj.waw.pl
Chemia radiacyjna nieodpornego na działanie promieniowania jonizującego
polipropylenu jest interesująca ze względu na praktyczne zastosowanie tego polimeru
np. w produkcji sprzętu medycznego jednorazowego użytku.[1] Szczególnie ważne w
tym kontekście jest poznanie mechanizmów zjawisk ochronnych, jakie w chemii
radiacyjnej polimerów wykazują związki aromatyczne. Niewielkie ich ilości mogą
rozpraszać pochłonięte przez polimer promieniowanie dzięki zjawiskom przenoszenia
energii do uprzywilejowanych energetycznie miejsc sąsiadujących z pierścieniami
aromatycznymi. Podstawowym celem pracy było opisanie mechanizmów efektów
ochronnych na etapie pierwotnych produktów jonizacji. Innym zadaniem było zbadanie
czy dodatki aromatyczne mogą działać ochronnie również na etapie postradiacyjnego
utleniania PP? Zjawisko to jak wiadomo jest główną przyczyną postępującej w czasie
degradacji polimeru. Niewiele wiemy również, na temat chemii radiacyjnej w obrębie
gniazd wielojonizacyjnych, w których deponowane jest 20% pochłoniętej przez polimer
energii promieniowania jonizującego. Dlatego w pracy zwracano szczególną uwagę, na
wpływ niehomogeniczności odkładania promieniowania jonizującego na radiolizę
polimerów. Za pomocą chromatografii gazowej, oznaczano zmiany składu fazy gazowej
nad mieszaninami PP/PS będące zarówno wynikiem bezpośredniego napromieniania
jak i przemian postradiacyjnych. Ubytek O2 pozwalał ocenić postęp procesu utleniania a
przyrost wodoru traktowano jako miarę udziału związków aromatycznych w
blokowaniu makrorodników oraz szczepieniu z łańcuchem polipropylenu. Te ostatnie
procesy przerywają cykl degradacji polimeru i mogą w wyniku rozgałęzienia łańcuchów
modyfikować korzystnie własności użytkowe tworzywa. Równolegle prowadzono
badania z użyciem spektrofotometrii absorpcyjnej w wersji odbiciowej światła
rozproszonego (DRS), które dają możliwość opisu procesów postradiacyjnego
utleniania proszków nieprzepuszczających światła.[2] Wyniki te konfrontowana z
analizami chromatograficznymi radiacyjnie widzialnego tlenku węgla, jednego z
końcowych produktów utleniania PP. Stosunkowo długi czas indukcji postradiacyjnych
procesów degradacji pozwala sądzić, że oznaczany bezpośrednio po napromienianiu
metan jest wyłącznie produktem gniazd wielojonizacyjnych. Przedstawienie wyników
analizy w funkcji ilości dodatku PS pozwoliło ocenić zasięg ochronny aromatu na 5 –
20 merów w zależności od formy kontaktu składników mieszanin. Próbki tworzyw
polimerowych napromieniano wiązkami elektronów oraz promieniowaniem γ w
temperaturach pokojowej i ciekłego azotu.[3] Obniżenie temperatury napromieniania
zmniejsza wydajność wydzielania wodoru o około 40% i zwiększa wydajność
utleniania PP o około 15%.

[1] Zagórski Z.P., Głuszewski W.: INCT Annual Report 2004, Institute of Nuclear Chemistry and
Technology, Warsaw 2005, 39-41.
[2] Głuszewski W., Zagórski Z.P.: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research section b:
Beam Interactions with Materials and Atoms (NIM-B) 2007, (wysłane do publikacji).
[3] Głuszewski W, Zagórski Z.P.: Kauczuki naturalne i syntetyczne dodatek do „Tworzywa sztuczne i
chemia” 2006, 28-30.
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UNIERUCHAMIANIE OKSYDAZY GLUKOZOWEJ W WARSTWACH HYDROŻELI
NA ELEKTRODACH ITO
Marianna Gniadek, Zbigniew Stojek
Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, mgniadek@chem.uw.edu.pl
Modyfikacje powierzchni elektrod cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem,
zwłaszcza takie modyfikacje, które mają na celu nadanie elektrodzie właściwości
katalitycznych i pozwolą na konstrukcję bioczujników. Dlatego poszukuje się
materiałów mogących stanowić dobre matryce do immobilizacji enzymów.
Obiektem moich badań były elektrody żelowe ulegające przejściom fazowym pod
wpływem zmian temperatury [1] i stężenia soli [2]. Ich konstrukcja oparta jest na żelu
poli(N-izoakryloamidowym) (NIPA) zakotwiczonym na powierzchni elektrod z tlenku
indowo-cynowego (ITO). Na powierzchnię elektrody ITO wprowadzałam grupy
winylowe, które uczestniczą w wiązaniu żelu NIPA do powierzchni elektrody. Na tak
przygotowanych elektrodach była prowadzona wolno-rodnikowa synteza żelu NIPA z
roztworu prekursorowego zawierającego również enzym – oksydazę glukozową. Dalsza
modyfikacja takiego układu polegała na nasączeniu go roztworem K3[Fe(CN)6] + FeCl3
i elektroosadzaniu z niego warstwy błękitu pruskiego. Schemat tak przygotowanej
elektrody z unieruchomioną oksydazą glukozową przedstawiony jest na rys.1.

Oksydaza glukozowa katalizuje utlenianie glukozy w obecności molekularnego tlenu do
δ-glukonolaktonu i wytwarzana jest woda utleniona. Jako, że sygnały pochodzące od
H2O2 są trudne do zarejestrowania na elektrodach ITO [3] zastosowanie warstwy
błękitu pruskiego jako mediatora pozwala zarówno na utlenianie jak i na redukcję H2O2
(rys.2).

Wymienione właściwości badanego układu i dalsze jego modyfikacje pozwalają
mieć nadzieję na postęp w konstrukcji czujników opartych na żelach NIPA.
[1] M. Karbarz, M. Gniadek, Z. Stojek, Electroanal., 2005, 17,1396-1400.
[2] D. Dhara, P.R. Chatterji, Polymer, 2000, 41, 6133 - 614
[3] Q. Chi, S. Dong, Analytica Chimica Acta, 1995, 310, 429-436.

30

P-19

BADANIA KONWEKCYJNYCH RUCHÓW POWIERZCHNI RTĘCI JAKO
PRZYKŁADU DYNAMICZNEJ SAMOORGANIZACJI W UKŁADACH
ELEKTROCHEMICZNYCH

Maciej T. Gorzkowski, Rafał Jurczakowski, Marek Orlik
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, gorzki@chem.uw.edu.pl
Dynamiczna samoorganizacja oznacza samoistne powstawanie struktur
dyssypatywnych w układach odległych od stanu równowagi. Klasycznym przykładem
dynamicznej samoorganizacji jest powstawanie konwekcyjnych struktur Bénarda w
cieczy o nierównowagowym (w polu grawitacyjnym) gradiencie gęstości. Podobne
struktury, w postaci komórek konwekcyjnych wywołanych gradientem napięcia
powierzchniowego (zjawisko Bénarda-Marangoniego) zaobserwowali Makino,
Morioka, Aogaki [1] podczas elektroredukcji Hg(NO3)2 na płaskiej elektrodzie
rtęciowej. W celu rejestracji tych zjawisk, powierzchnię rtęci pokryto sproszkowanym
węglem aktywnym, co mogło
modyfikować stan powierzchni
rtęci.
W wyniku naszych badań
nad
tym
zjawiskiem
opracowana
została
nie
ingerująca w układ metoda Obraz regularnego wzoru odbitego od powierzchni
2+
rejestracji ruchu powierzchni rtęci zdeformowanej na skutek elektroredukcji Hg 2 .
rtęci
polegająca
na
fotografowaniu
obrazu
regularnego wzoru (kratki),
odbitego od powierzchni rtęci, Obraz komórek konwekcyjnych powstających
deformującej się w trakcie podczas elektroredukcji Hg 2+ uwidoczniony przez
2
ruchów konwekcyjnych.
pokrycie powierzchni sproszkowanym węglem.
Ponadto
potwierdzone
zostało występowanie komórek konwekcyjnych w zakresie stężeń od 10-3 mol·dm-3 do
5·10-2 mol·dm-3 jonów rtęci i dla potencjałów od +0,35V do -0,6V (względem SCE).
Podobne komórki konwekcyjne powstają zarówno podczas elektroredukcji Hg2+ jak i
Hg 22+ , a różnice w przebiegu procesów elektrodowych obu rodzajów jonów są widoczne
niemal wyłącznie w charakterystyce I - E - t układu. Ruch powierzchni rtęci wywołuje
kilkunastokrotny wzrost transportu substancji elektroaktywnej do powierzchni
elektrody. W celu korelacji zakresu potencjałów tworzenia struktur z krzywą
elektrokapilarną rtęci oszacowano potencjał zerowego ładunku w badanych roztworach.
Dotychczasowe badania sugerują związek między powstawaniem struktur
konwekcyjnych a dodatnim ładunkiem powierzchni rtęci.
Zaobserwowano również (dotychczas dla tego układu nie opisane) oscylacyjne
zmiany prądu w warunkach potencjostatycznych oraz oscylacyjne zmiany potencjału w
warunkach galwanostatycznych.[2]
[1] T. Makino, K. Morioka, R. Aogaki: J. Electroanal. Chem. 1985, 190, 261-265.
[2] M. T. Gorzkowski, R. Jurczakowski, M. Orlik, w przygotowaniu
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METODY PRZETWARZANIA METANU
Agnieszka Górska
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
Zakład Technologii Nieorganicznej i Ceramiki,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, agulta@wp.pl
Od wielu lat prowadzone są badania nad przetwarzaniem metanu.
Zainteresowanie metanem wynika z rozpowszechnienia metanu na kuli ziemskiej
zarówno naturalnego jak i antropogenicznego. W chwili obecnej metan stosuje się
przede wszystkim jako surowiec energetyczny i do otrzymywania gazu syntezowego.
Przetwarzanie metanu realizuje metodami katalitycznymi oraz metodami plazmowymi.
Do metod katalitycznych zalicza się: reforming parą wodną i/lub dwutlenkiem
węgla oraz częściowe utlenienie prowadzące do otrzymania wspomnianego gazu
syntezowego. Możliwe jest także bezpośrednie utlenienie metanu do metanolu
i formaldehydu, a także utleniające sprzęganie metanu do etylenu, jak również
bezpośrednia konwersja w węglowodory aromatyczne i wodór bez obecności tlenu.[1]
Niezwykle trwałe wiązania C-H w cząsteczkach metanu można rozerwać przez
dostarczenie energii podczas wyładowania elektrycznego, gdzie wytwarzana jest
plazma. Metodami plazmowymi, które są stosunkowo nowymi metodami, otrzymuje się
na przykład: w wyładowaniu ślizgowym - acetylen, w wyładowaniu barierowym - etan.
Istnieje także możliwość połączenia metod katalitycznych i plazmowych co prowadzi
do otrzymania wyższej selektywności.[2]
Wyładowanie barierowe, odbywa się w układzie dwóch elektrod:
wysokonapięciowej i uziemionej, przedzielonych barierą dielektryczną. Przegroda
dielektryczna stabilizuje wyładowanie przez ograniczenie ilości przeplywających
ładunków oraz równomierne rozprzestrzenienie ładunków na jej powierzchni.
Przestrzeń reakcyjną stanowi 3 milimetrowa szczelina międzyelektrodowa.
W przestrzeni reakcyjnej można umieścić wypełnienie (katalizator). W prezentowanej
pracy jako wypełnienie stosowano katalizator Cu/Zn/Al2O3. W następujących
warunkach: temperatura: 240 oC, ciśnienie: 1,2 atm, częstotliwość: ~5 kHz z mieszaniny
gazowej metan – wodór – argon (o stosunku CH4:H2 4:1) otrzymywano etan (jako
produkt główny) oraz niewielkie ilości etylenu a także wodór.
W chwili obecnej dużą nadzieję dają procesy polegające na skojarzeniu metod
plazmowych z metodami katalitycznymi, co pozwoli w przyszłości wyprzeć
przestarzałe, energochłonne technologie.

[1] J.H. Lunsford, Catal. Today 2000, 63, 165-174.
[2] A. Górska, K. Schmidt-Szałowski, M. Młotek, J. Adv. Oxidation Tech., 2006, 9/2, 215-219.
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CHEMICZNE EFEKTY IZOTOPOWE GALU, INDU I TALU
W UKŁADZIE DOWEX 50W-X8 / HCL
Irena Herdzik
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, aneri6@wp.pl
Celem mojej pracy było zbadanie, czy w wybranych układach chemicznych
występują efekty izotopowe pierwiastków grupy 13.: galu, indu i talu. Badania nad
wzbogacaniem izotopowym zostały podjęte w związku ze wzrostem zainteresowania
mikroelektroniki materiałami o zmodyfikowanym składzie izotopowym. Chemiczne
efekty izotopowe w/w pierwiastków do tej pory nie były badane.
Wykorzystałam metodę chromatografii jonowymiennej, stosując dwufazowy
układ: żywica jonowymienna (Dowex 50W-X8) - roztwory HCl. Eksperymenty
wykonałam na kolumnie szklanej o dł. 100 cm i śr. 0,5 cm, metodą cyklicznego
zawracania pasma, gdzie fazą stacjonarną był kationit (Dowex 50W-X8 400 mesh),
a fazą ciekłą wodne roztwory kwasu solnego. Badania roztworów jonów metali na skład
izotopowy wykonałam na spektrometrze mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICPMS).
Do tej pory udało się wyznaczyć jednostkowe stopnie rozdziału izotopowego dla
galu i indu.[1] W badanym układzie wykazaliśmy występowanie chemicznego efektu
izotopowego 69/71Ga wzbogacającego fazę ciekłą w izotop lżejszy. Obliczone według
metody Glueckaufa [2,3] wartości jednostkowego stopnia rozdziału mieszczą się w
przedziale: ε = +(2,0÷4,0) × 10–5.
W podobnych warunkach eksperymentalnych występuje chemiczny efekt
izotopowy indu (113/115In), który ma przeciwny zwrot do efektu izotopowego galu. W
tym przypadku faza jonitu była wzbogacona w izotop lżejszy, a wartość jednostkowego
stopnia rozdziału jest o rząd wielkości większa.
Doświadczenia przeprowadzone dla talu w układzie Dowex 50W-X8/roztwory
HCl nie wykazały występowania chemicznych efektów izotopowych. Możliwe, że
następuje separacja izotopów talu, ale efekt izotopowy jest bardzo mały i nie jest
mierzalny dostępnymi nam metodami.[4]
Praca była wykonywana w ramach grantu KBN nr 4 T09A 057 23, p.t.:
„Chemiczne efekty izotopowe galu, indu i talu w reakcjach wymiany ligandów i
reakcjach red-oks”. Kierownikiem projektu był dr Wojciech Dembiński.

[1] W. Dembiński, I. Herdzik, W. Skwara, E. Bulska, A.I. Wysocka, Nukleonika 2006, 51, 217-220
[2] E. Glueckauf Trans. Faraday Soc. 1958, 54, 1203-1208.
[3] E. Glueckauf, Trans. Faraday Soc. 1955, 51, 34-44.
[4] I. Herdzik, „ICP-MS jako metoda oznaczania stosunków izotopowych galu, indu i talu w badaniach
efektów izotopowych w układach chromatograficznych”, Raport IChTJ SERIA A, nr 5/2006
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ONE DIMENSIONAL CHEMICAL SIGNAL DIODE
CONSTRUCTED WITH TWO NONEXCITABLE BARRIERS
Yasuhiro Igarashi,a Jerzy Górecki,a, b Joanna N. Górecka c
a

Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk,
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, igar@ichf.edu.pl
b
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
c
Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk,
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Information processing with excitable media is one of hot topics in
unconventional (non von-Neumann type) computing. It is also called reaction-diffusion
computing because time evolution of the state of excitable medium is described by
complex nonlinear dynamics involving reaction (local kinetic term) and transport
described by the diffusion operator. Rapid growth of medium's state from a strongly
attractive stationary state evoked by a small perturbation is called an excitation, and the
spatial propagation of this excitation is called a pulse or a propagating wave. The
existence of this pulse or a series of them could be regarded as a kind of information.
Generally, medium's excitability is controlled by adjusting a parameter in kinetic
term. And by geometric combination of excitable and less-excitable media, pulses
interact and propagate differently on it. It means that each inhomogeneous structure of
excitable medium has its own information processing function.
It is widely known that excitable chemical media play important roles in
information processing inside real living organisms. So in this view point, it seems
interesting to study which structures have the function that exist in living organisms and
what is the minimum condition necessary to build a device that performs a given
function. Recent years have brought a number of interesting results on chemical pulse
based computing; logical gates, pulse coincidence detector, direction and distance
detector, and so on.
In this session, we will show a brief history of diode realization on chemical
excitable media: one of the most fundamental technique for information processing, and
then report our new results which gives its simpler realization.[1] The proposed diode
has been tested in numerical simulations and in experiments with Ruthenium-catalyzed
Belousov-Zhabotinsky reaction. We also would like to report and discuss the latest
result, which improves simplicity of realization.

[1] J. N. Górecka, et. al. J. Phys. Chem. A 2007, 111, 885-889.
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REAKCJE ALDEHYDÓW FTALOWYCH Z LINIOWYMI α,ω-DIAMINAMI JAKO
PRZYKŁAD GENEROWANIA DYNAMICZNYCH BIBLIOTEK
KOMBINATORYJNYCH

Magdalena Jarosz,a Janusz Jurczak a,b
a

Wydział Chemii UW, 02-093 Warszawa, mjarosz@chem.uw.edu.pl
b
Instytut Chemii Organicznej PAN, 01-224 Warszawa

Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna [1,2] wykorzystuje wiele reakcji
odwracalnych, co sprawia, że jest ona bardzo przydatna dla celów chemii
supramolekularnej. W wyniku reakcji powstaje biblioteka wielu związków. Poprzez
zmianę warunków reakcji (np. dodatek templatu) można zmienić dystrybucję
produktów. Badania zostały przeprowadzone dla aldehydów ftalowych i trzech,
różniących się długością, liniowych α,ω−diamin (jak przykładowo przedstawiono na
Schemacie).
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[1] J.M. Lehn, Science 2002, 295, 2400-2403.
[2] S. Otto, R.L.E. Furlan, J.K.M Sanders, Drug Discovery Today 2002, 7, 117-125.
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REAKTYWNOŚĆ W FAZIE STAŁEJ SIARCZKU SREBRA
Beata Jaszczak-Figiel, Grażyna Żukowska, Zygmunt Gontarz
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny,
ul.Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, ezabel@ch.pw.edu.pl
Prezentowana praca stanowi fragment szerszych badań nad analizą klasyfikacyjną
etapów reakcji drobin siarki w fazie stałej, obejmujących ich rozkłady termiczne oraz
reakcje w fazie stałej pod wpływem zewnętrznych reagentów. Punktem wyjścia będzie
tutaj koncepcja rdzeniowa pierwiastków i opracowana na jej bazie, przez A. Górskiego,
klasyfikacja morfologiczna drobin pierwiastków [1]. Zgodnie z tą koncepcją wszystkie
drobiny siarki (tlenoaniony i obojętne cząsteczki) można rozmieścić w układzie, jaki
tworzy się przez wypełnienie stanów walencyjnych rdzenia siarki przez elektrony i
ligandy tlenkowe. Drobiny w takim układzie są powiązane nie tylko strukturalnie ale i
poprzez reakcje chemiczne w system, który może być przedstawiony graficznie jako
układ klasyfikacyjny, opisywany przez liczbę wolnych elektronów w stanach
walencyjnych siarki, przypadajacych na jeden rdzeń siarki w drobinie (ev) i liczbę
ładunków wniesionych przez ligandy tlenkowe w otoczenie rdzenia siarki
przypadających na jeden rdzeń siarki (ez), dając w formie tablicowej (dla całkowitych
liczb ev i ez) zespół prostych drobin siarki rzutowanych na płaszczyznę ev i ez.
Przeprowadzono szereg reakcji utleniania siarczku srebra i reakcji
synproporcjonacji pomiędzy siarczkiem i siarczanem(VI) srebra. W oparciu o
klasyfikację morfologiczną Górskiego zaproponowano mechanizm reakcji utleniania
siarczku srebra w fazie stałej, oraz zbadano wpływ warunków przeprowadzonego
pomiaru na jego przebieg. Reakcje sierczku srebra z siarczanem(VI) srebra
przeprowadzono w różnych proporcjach, analizując mechanizm reakcji
synproporcjonacji pomiędzy siarczkiem i siarczanem(VI) srebra stwierdzono obecność
dodatkowych faz.
Badania prowadzono metodą analizy termicznej, zaś produkty identyfikowano w
oparciu o rentgenowską analizę fazową oraz Spektroskopię Ramana. Do badań użyto
bezwodnych związków otrzymanych z handlowych produktów po uprzednim ich
odwodnieniu.

[1] A. Górski, Polish J. Chem, 2001, 75, 159-207.
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OCENA MOBILNOŚCI I BIODOSTĘPNOŚCI ARSENU W GLEBACH Z TERENÓW
ZANIECZYSZCZONYCH

Łukasz Jedynak, Iwona Miturska, Joanna Kowalska, Jerzy Golimowski
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
ul.Pasteura 1, 02-093 Warszawa, ljedynak@chem.uw.edu.pl
Toksyczność pierwiastka zależy od jego specjacji, a więc od formy w jakiej
występuje. Analogicznie jest w przypadku arsenu. Za najbardziej toksyczne uważa się
jego nieorganiczne połączenia. Związki organiczne arsenu np. kwas dimetyloarsenowy
(DMA) czy kwas monometyloarsenowy (MMA) wykazują mniejszą toksyczność niż
związki nieorganiczne, natomiast arsenobetaina (AsB) czy arsenocholina (AsC)
uważane są za praktycznie nietoksyczne. Organiczne związki są dominującymi formami
arsenu występującymi w organizmach morskich. W środowisku lądowym (wody, gleby,
rośliny) dominują nieorganiczne formy arsenu.
Próbki gleb do analizy pobrane zostały w okolicach nieczynnej kopalni rud
arsenowych w Złotym Stoku. Celem prowadzonych badań jest określenie korelacji
pomiędzy zawartością i formą arsenu w glebie i występujących na terenach
przykopalnianych roślin. Próbki gleb pobierano z ryzosfery oraz z miejsca nieco
oddalonego, nie porośniętego roślinnością.
W celu oznaczenia całkowitych zawartości arsenu w glebach próbki
przeprowadzano do roztworu stosując rozkład na mokro w piecu mikrofalowym w
układzie zamkniętym. Do rozkładu stosowano mieszaninę kwasu azotowego (V) i
chlorowego (VII) w stosounku 1:1. Arsen oznaczano stosując technikę spektrometrii
mas z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-MS) oraz absorpcyjną spektrometrię
atomową z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF AAS). Arsen w badanych glebach
występuje na poziomie pojedynczych mg/g.
Aby określić mobilność i biodostępność arsenu w badanych glebach i ocenić
potencjalne ryzyko związane z podwyższoną zawartością tego pierwiastka na badanym
terenie, przeprowadzono ekstrakcję w układzie ciecz – ciało stałe. Jako ekstrahenty
zastosowano kwas octowy o stężeniu 0,43 mol/L oraz 0,05 mol/L EDTA.[1,2]

[1] J. Kowalska, J. Golimowski, E. Kazimierska, Electroanal 2000, 13, 872-875.
[2] C. Gleyzes, S.Tellier, R. Sabrier, M. Astruc, Environ Technol 2001, 22, 27-38.
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OKREŚLENIE PARAMETRÓW DECYDUJĄCYCH O AKTYWNOŚCI UKŁADÓW
2N+
TYPU AL2O3/SO4 /M W PRZEMIANACH ALKANÓW
Anna Kamińska, Hanna Marczewska, Marek Marczewski, Mirosław Puźniak
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, aniakaminska@op.pl
Sulfonowane tlenki metali są aktywnymi katalizatorami niskotemperaturowej
izomeryzacji alkanów. Uważa się, że chociaż charakteryzują się one wysoką mocą
kwasową, ich właściwości kwasowe nie są wystarczające do sprotonowania cząsteczki
alkanu z utworzeniem jonu karboniowego.[1] W ich obecności z alkanu tworzy się
nienasycony stan przejściowy, który jest następnie protonowany z otrzymaniem jonu
karbeniowego.[2] Wydaje się, iż wprowadzenie na powierzchnię sulfonowanego tlenku
jonów metali przejściowych, posiadających właściwości utleniająco-redukujące,
powinno ułatwić pierwszy etap przemiany i spowodować znaczący wzrost aktywności.
Celem pracy było zbadanie wpływu właściwości odwadarniających/utleniających
i kwasowych oraz wpływu temperatury kalcynacji układów typu Al2O3/SO42-/Mn+ na
ich aktywność w przemianach alkanów. Do badań wybrano układy zawierające jony
chromu i żelaza oraz sulfonowany tlenek glinu nie dotowany jonami metali
przejściowych. Właściwości odwadajniające/utleniające badano w reakcji
odwodornienia metylocykloheksanu i heptanu oraz metodą miareczkowania
jodometrycznego. Okazało się, iż wprowadzenie jonów żelaza oraz chromu na
powierzchnię sulfonowanego tlenku glinu powoduje znaczący wzrost jego aktywności
katalitycznej w przemianach metylocykloheksanu i heptanu oraz właściwości
utleniających układu. Najwyższe właściwości odwadarniające/utleniające posiada układ
dotowany jonami chromu.
Miarą właściwości kwasowych typu Brönsteda była aktywność w przemianach
kumenu i p-cymenu. Otrzymane wyniki pokazują, iż wprowadzenie jonów Fen+ i Crn+
na powierzchnię Al2O3/SO42- powoduje obniżenie stężenia centrów kwasowych
Brönsteda. Najniższą kwasowością charakteryzuje się układ dotowany jonami chromu.
Kolejnym etapem było zbadanie aktywności katalitycznej w izomeryzacji
3-metylopentanu i pentanu, wymagającej zarówno właściwości odwadarniających, jak
i kwasowych. Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, iż o aktywności układów
katalitycznych typu Al2O3/SO42-/Mn+ w przemianach 3-metylopentanu i pentanu
bardziej decydują właściwości odwadarniające/utleniające faz tlenków Fe2O3 i Cr2O3
niż właściwości kwasowe (centra kwasowe Brönsteda).
W drugiej części pracy zbadano, jak zmienia się aktywność katalityczna układów
wzbogaconych jonami chromu i żelaza w przemianach alkanów w funkcji temperatury
kalcynacji. Po kalcynacji w wyższych temperaturach zaobserwowano wzrost stopnia
przemiany 3-metylopentanu oraz pentanu po dotowaniu sulfonowanego Al2O3 jonami
Fen+ i Crn+. Prawdopodobnie wiąże się to ze wzrostem trwałości anionu SO42- po
wprowadzeniu jonów chromu i żelaza.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2005-2008
jako projekt badawczy Nr 3T0 9B 07429.
[1] Marczewski M., Jakubiak A., Marczewska H., Frydrych A., Gontarz M. and Śnieguła A., Phys. Chem.
Chem. Phys. 2004, 6, 2513-2522.
[2] Ono Y., Catal. Today 2003, 81, 3-16.
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SYNTHESIS OF BIMETALLIC COMPLEXES POSSESING
NICKELAFLUORENYL RING

Elżbieta Kamińska, Piotr Buchalski, Antoni Pietrzykowski
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny,
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, ekaminska@tlen.pl
The aim of this work was to optimize synthesis of nickelafluorenyllithium and to
investigate reactions of this compound with iron and cobalt acetylacetonate complexes.
First part of the work was synthesis of nickelafluorenyllithium compound in different
solvents. Two methods in diethyl ether and in tetrahydrofurane were effective. The
better one was that in diethyl ether because of less reaction steps needed to get the final
compound and higher yield of the product.
Li(DME)

+ Cp2Ni
Li

Et2O

DME

+ CpLi

+ 2 Et2O

Ni
(Et2O)2Li Cp

Li

Ni
Cp

Second part of this work was the reaction of nickelafluorenyllithium compound
with iron acetyloacetonate and cobalt penthamethyloacetylacetonate complexes.
In the first reaction no bimetallic complex (nickel – iron) was formed. On the basis of
mass spectroscopy we have found that complex 4 was formed and its parent ion at
m/e 428 showed an isotopic pattern characteristic for complexes having one nickel atom
in a molecule.
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In the second reaction bimetallic complex possessing both cobalt and nickel atoms
was formed. On the basis of mass spectroscopy we have found that complex 5 was
formed and its parent ion at m/e 469 showed an isotopic pattern characteristic for
complexes having one nickel atom in a molecule. Crystals of complex 5 appropriate for
X-ray diffraction studies were obtained from dichloromethane/hexane solution.
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WYBRANE METODY BADAŃ MONOKRYSTALICZNYCH WARSTW AZOTKU
GALU ORAZ AZOTKU GALU DOMIESZKOWANEGO MANGANEM

Michał Kamiński, Paweł Dominik, Sławomir Podsiadło
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, michal@ch.pw.edu.pl
Pierwsze wzmianki w literaturze naukowej dotyczące otrzymywania azotku galu
są datowane na rok 1932, jednak szybki rozwój badań nad tym materiałem następuje
dopiero od lat 90-tych XX wieku. Duże zainteresowanie jakie towarzyszy temu
związkowi wynika z jego właściwości. GaN jest typowym półprzewodnikiem z grupy
związków III-V, o wartości przerwy zabronionej wynoszącej 3,46eV, a wzbudzony
emituje promieniowanie elektromagnetyczne o długości λ = 364,65nm. Dzięki tym
właściwościom może być wykorzystywany do produkcji półprzewodnikowych źródeł
światła niebieskiego – diod (LED) i laserów (LD). Zastosowanie azotku galu w
źródłach światła nie jest jedyną możliwością jego wykorzystania. Używany jest on
bowiem w fotodetektorach promieniowania UV a pokryty cienką warstwą platyny
(Pt/GaN) jest wykorzystywany do produkcji sensorów gazowych, wykazujących dużą
czułość na między innymi: wodór, tlenek węgla, etan, propan, butan, alkohol etylowy,
tlenki azotu. Skonstruowanie diod i laserów oraz różnego typu sensorów, nie byłoby
możliwe gdyby nie umiejętność domieszkowania azotku galu. Odpowiedni typ
przewodnictwa uzyskuje się domieszkując GaN magnezem – otrzymując typ p oraz
krzemem – otrzymując typ n. Rozwój, który dokonuje w zakresie prac nad
otrzymywaniem azotku galu, jest też wynikiem zwiększonego zainteresowania
naukowców całego świata spintroniką, nową gałęzią elektroniki, w której efektywnie
wykorzystuje się spin elektronu. Będące wciąż na etapie rozważań teoretycznych prace
przewidują, że materiałam mogącymi istotnie przyczynić się do wdrożenia urządzeń
spintronicznych jest GaN domieszkowany manganem (Ga1-xMnxN). Dokładne zbadanie
i poznanie właściwości magnetycznych związków III-V w tym azotku galu może stać
się początkiem rozwoju technologii tzw. komputerów kwantowych o niewyobrażalnie
wysokiej pojemności pamięci.
Otrzymywane na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej
monokrystaliczne warstwy GaN oraz Ga1-xMnxN są badane za pomocą różnorodnych
metod. Wstępnej analizy dokonuje się metodą spektroskopii ramanowskiej, co pozwala
na szybką ocenę otrzymanych warstw. Stosując różnorodne techniki rentgenowskie
przeprowadza się badania strukturalne. Za pomocą spektrometrii mas jonów wtórnych
SIMS określa się skład ilościowy warstw GaN i Ga1-xMnxN, w tym zawartość
zanieczyszczeń (tlen, krzem, węgiel, wodór). Dla warstw azotku galu
domieszkowanych manganem określa się stężenie manganu przy pomocy sondy
elektronowej i właściwości magnetyczne w zewnętrznym polu magnetycznym przy
pomocy nadprzewodzącego interferometru kwantowego SQUID. Z kolei powierzchnię
warstw bada się za pomocą mikroskopu sił atomowych AFM. Natomiast dyslokacje
odsłania się metodą trawienia w eutektyku NaOH/KOH na gorąco z dodatkiem MgO.
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ON TAUTOMERIC EQUILIBRIA IN THE GUANAZOLE MOLECULE.
A DFT STUDY
Grażyna Karpińska,a Jan Cz. Dobrowolski,a,b Aleksander P. Mazurek a
a

National Medicines Institute,
30/34 Chełmska-Street, 00-725 Warsaw, grazyna@il.waw.pl
b
Industrial Chemistry Research Institute,
8 Rydygiera-Street, 01-793 Warsaw
Guanazole (Scheme 1) is a heterocyclic compound important in the field of
medicinal chemistry and organic synthesis. Indeed, it is a useful synthetic intermediate,
[1] an anti-tumor agent, [2] and an important candidate for prebiotic, self-replicating,
early genetic systems. [3] For computational chemistry guanazole can be interesting in
consideration of its complex tautomeric equlibria. [4]
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First question that comes from the Scheme 1, is whether the 4H tautomer is more
stable than 1H or not? Next, remark that each of the NH2 groups can participate in
amino-imino tautomeric equilibria involving one of the ring N-atoms. In addition, from
one to three ring N-atoms can be engaged into different amino-imino tautomeric
equilibria in guanazole. Continuing, one or two =NH groups can exhibit the syn-anti
geometrical isomerism. For completeness, tautomeric forms with H-atom transferred
from NH2 or NH group onto one of the neighbouring C-atoms should also be
considered. Moreover, in condensed phases such as water solutions, the zwitterionic
forms are also kinds of guanazole tautomers, which cannot be excluded a priori. Last
but not least, in the gas phase, the NH2 group, as well as some of the N-H moieties in
the ring, is not planar, which increases number of structures that have to be considered.
In this study we present calculations for ca. 30 guanazole isomers calculated at the
B3LYP/aug-cc-pVDZ level in the gas phase and in water solution modeled by the IEFPCM method. The most stable four structures were recalculated at the B3LYP/aug-ccpVTZ and MP2/aug-cc-pVDZ levels. The extensive computational studies show the 1H
tautomer to be practically the only one, which can be observed in the gas phase. The
second stable tautomer is the 4H form, however, it is less stable then 1H by as much as
ca. 9.5 kcal/mol. In the IEF-PCM approximation of water solution, the 4H tautomer
remains still less stable then 1H by ca. 4.5 kcal/mol. In general, the water medium
decreases the energetical difference between the most stable tautomer and the other
tautomers. However still, they are disfavored energetically by at least 9 kcal/mol.

[1] L.Antolini, A.C.Fabretti, D.Gatteschi,, A.Giusti, R.Sessoli, Inorg.Chem. 1990, 29, 143-145.
[2] O.A. Bekircan, M.B.Ku xu k, B.C.Kahveci, S.B.Kolayli, Archiv der Pharmazie 2005, 338(8), 365372.
[3] V.M. Kolb, J.P.Dworkin, S.L.Miller, J.Mol.Evol. 1994, 38, 549-557.
[4] A.E.Steck, F.C.Nachod, J. Am. Chem. Soc., 1957, 79, 4411-4414.
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PULSE RADIOLYSIS GENERATION OF THE RADICAL ANION DERIVED FROM
2,3-DIHYDRO-OXOISOAPORPHINE IN ORGANIC SOLVENTS
Gabriel Kciuk,a Krzysztof Bobrowski,a Eduardo Sobarzo-Sanchez,b
Julio De la Fuente c
a

Institute of Nuclear Chemistry and Technology,
16 Dorodna Str., 03-195 Warsaw, Poland; gabi@ichtj.waw.pl
b
University of Santiago (USC), Santiago de Compostela, Spain
c
Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile
Formation of radical anions (A●–) and neutral hydrogenated radicals (A-NH●)
from triplet manifold (3A) was postulated during photoreduction of 2,3-dihydrooxoisoaporphine dye (A) by amines.[1] Quantum mechanical semi-empirical PM3 and
ZINDO/S calculations reproduce adequately experimentally observed absorption
spectra of the triplet (3A) and of neutral hydrogenated radicals (A-NH●) with maxima
located at 450 and 390 nm, respectively. However, the calculated absorption maximum
(λmax~600 nm) of the isolated 2,3-dihydro-oxoisoaporphine radical anion (A●–) did not
match the experimentally observed transient absorption spectrum with maximum
located at λmax~490 nm. Therefore, the latter spectrum was assigned to the radical ionpair between the radical anion of 2,3-dihydro-oxoisoaporphine and the radical cation of
respective amine [1].
Many previous studies have revealed that radical-ions can be easily generated by
pulse radiolysis in various organic solvents. Therefore, by choice of solvent and
saturating gas, one may control the nature of the radical ionic species formed in
secondary reactions in irradiated solutions, and thus generate both radical anions and
cations or preferentially one of them. We have initiated this study in order to obtain a
knowledge about the spectral properties of radical-ions derived from 2,3-dihydrooxoisoaporphine. The acetonitrile is known for pulse radiolytic generation of cation as
well anion radicals precursors. In this solvent, both radical ions and only radical cation
are formed under N2 and O2 saturation, respectively.[2,3]
The optical absorption spectra obtained from the pulse irradiation of Ar-purged
acetonitrile solutions of 2,3-dihydro-oxoisoaporphine (0.1 mM) recorded after electron
pulse shown two maxima at λ = 450 and 605 nm, respectively. They become suppressed
upon O2 saturation, suggesting that they might be associated with the 2,3-dihydrooxoisoaporphine radical anion (A●–). The location of the maximum at longer
wavelength is in an excellent agreement with that calculated for isolated radical anion
(A●–). While the radical anion (A●–) decays, a new transient spectrum appears which is
characterized by two absorption maxima located at λ = 420 and 500 nm, respectively.
Since these two absorption bands are also suppressed in oxygenated solutions they
might be assigned to the secondary product(s) derived from the radical anion (A●–). This
new absorption could be attributed to the neutral N-hydrogen radical of 2,3-dihydrooxoisoaporphine (A-NH●) formed through protonation of the radical anion (A●–).

[1] De la Fuente J., Sobarzo-Sanchez E. et al., J. Phys. Chem. A 2005, 109, 5897-5904.
[2] Bobrowski K., Das P. K.: J. Phys. Chem. 1986, 90, 927-931.
[3] Bobrowski K., Das P. K.: J. Phys. Chem. 1985, 89, 5733-5738.
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THE ORGANIC GEL
NANOCOMPOSITES WITH INORGANIC OXIDIZER

Wojciech Kiciński, Stanisław Cudziło
Institute of Chemistry, Military University of Technology,
Kaliskiego 2, 00-908 Warsaw, wkicinski@wat.edu.pl
Sol-gel synthesis and characterization of organic gel-based energetic materials are
presented. Three types of polymeric sols: resorcinol-formaldehyde (RF), melamineformaldehyde (MF) and resorcinol-furfural (RFur) were mixed in water-containing
medium with water solution of inorganic salts NH4ClO4, LiClO4, Mg(ClO4)2 and
NH4NO3. After gelation and drying, hybrid nanocomposites with properties of energetic
materials were obtained. It was stated that salt concentration and addition of second
solvent (e.g. methanol or N,N-dimethylformamide) to the mixture of reagents has
crucial meaning for gel formation. In the case when only water was used, mixture of
organic sol/inorganic salt did not transfer from sol to gel, and precipitates were formed.
Conventional drying of wet gelled composites leads to rigid material called xerogels.
The RF xerogels are red, MF xserogels are white and RFur xerogels are black.
Typically, xerogels are transparent at low salt concentration (≥30%). The
microstructure, morphology and some other properties of chosen composites were
studied by means of HR SEM, HR TEM, AFM, XRD, DTA/TG, and N2 adsorption
isotherm techniques. SEM observation revealed that sizes of the oxidizer particles vary
from less than 100 nm to c.a. 1000 nm. XRD patterns suggest that the particles are
rather not monolithic, but they consist of monocrystals smaller than 10 nm. The specific
surface area of polymeric matrix/oxidizer composites was found to be in range from
0.002 to 0.3 m2/g. After removing the salt from the composites (by extraction with
boiling water), the specific surface area grows even up to 210 m2/g. TG/DTA analyses
showed that the tested composites decompose as typical energetic materials. If preheated and exposed to flame, some of them (especially RF/Mg(ClO4)2 composites)
undergo violent deflagration with loud sound and flash effect.

43

P-32

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROCHEMICZNE STOPÓW Pd/Ag
Katarzyna Klimek,a,b Anna Pytel,a,b Andrzej Czerwiński a,b
a
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ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, kakli@chem.uw.edu.pl
b
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa,
Metaliczne układy absorbujące wodór są szeroko wykorzystywane m.in. jako
katalizatory w reakcjach uwodornienia, membrany służące do odzielania wodoru od
innych gazów na drodze dyfuzji oraz anody w odwracalnych ogniwach wodorkowych.
Układ Pd – H jest układem modelowym, jednakże ze względu na wysokie koszty jego
pozyskiwania poszukuje się innych materiałów, które mogłyby w sposób odwracalny
rozpuszczać wodór w swojej sieci krystalicznej.
W ramach prowadzonych prac badawczych badano procesy absorpcji i adsorpcji
wodoru w stopach palladu i srebra. Srebro nie posiada właściwości sorpcyjnych
względem wodoru, jednakże w stopach z palladem może mieć pozytywny wpływ na
szybkość jego absorpcji [1]. Ponadto Ag jest neutralne względem CO, co jest
szczególnie ważne podczas sorpcji lub oczyszczania wodoru zanieczyszczonego
tlenkiem węgla(II). Cienka warstwa stopu Pd – Ag może być wykorzystana do pokrycia
materiału wodorochłonnego podatnego na działanie czynników zewnętrznych, np.
elektrolitu. Warstwa ta nie utrudnia jednocześnie samego procesu sorpcji i dyfuzji
wodoru.
W badaniach absorpcji wodoru w stopach Pd-Ag wykorzystano elektrody o
ograniczonej objętości (LVE). Elektrodę taką stanowi cienka warstwa stopu osadzona
elektrochemicznie na neutralnym dla wodoru podłożu, np. złocie. Elektrody tego typu
pozwalają na kontrolowanie ilości wodoru absorbowanego, ponieważ rejestrowane
prądy związane z procesami objętościowymi – pochłanianiem wodoru oraz jego
usuwaniem, są porównywalnej wielkości z prądami pochodzącymi od procesów
powierzchniowych – adsorpcji wodoru i utleniania powierzchni.[2,3]
Elektrody stopowe otrzymywano przez elektrochemiczne osadzanie z kąpieli o
składzie: PdCl2 – 28 g/l, NH4NO3 – 27 g/l, NH3 – 500 cm3/l z dodatkiem AgNO3. W
zależności od ilości dodawanego AgNO3 lub gęstości prądu osadzania uzyskiwano
stopy o różnym składzie.
Badania
prowadzono
metodami
woltamperometrii
cyklicznej
i chronoamperometrii. Na podstawie przebiegu krzywej woltamperometrycznej
zarejestrowanej dla elektrody stopowej, stwierdzono obecność sygnałów
charakterystycznych zarówno dla Pd jak i Ag. Wyznaczono ładunek wynikający z
procesu utleniania wodoru zaabsorbowanego i zaadsorbowanego na tym stopie.
Stwierdzono, że wartość tego ładunku zależy od szybkości polaryzacji elektrody
stopowej. Czas, zarówno absorpcji jak i desorpcji wodoru, zależy od wartości
potencjału. Na wykresie t=f(E), w obu wypadkach zaobserwowano maksima.

[1] S.-Y. Liu et al., Journal of Alloys and Compounds 1999, 293–295, 468–471.
[2] J. Kleperis, G. Wójcik, A. Czerwiński, J. Skowroński, M. Kopczyk, M. Bełtowska- Brzezińska, J.
Solid State Electrochem. 2001, 5, 229.
[3] A. Czerwiński, R. Marassi, S. Zamponi, J. Electroanal. Chem. 1991, 316, 211.
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REAKCJE JONIZACJI I WZBUDZENIA W CIECZY JONOWEJ
BIS[(TRIFLUOROMETYLO)SULFONYLO] IMIDZIE
METYLOTRIBUTYLOAMONIOWYM (R4NNTf2)
Jan Grodkowski, Rafał Kocia, Jacek Mirkowski
Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, rafalk@orange.ichtj.waw.pl
Ciecze jonowe są solami, reprezentującymi klasę rozpuszczalników o jonowym
charakterze, składającymi się z organicznego kationu i nieorganicznego bądź
organicznego anionu. Zdolność rozpuszczania nieorganicznych jak i organicznych
związków, znikoma prężność pary, niepalność sprzyjają temu, iż mogą być one
atrakcyjnym medium dla wielu reakcji, a także spełniać wymagania wobec ˝zielonych˝
rozpuszczalników.
W celu ustalenia wpływu tego typu rozpuszczalnika na reakcje chemiczne badano
metodą radiolizy impulsowej reakcje zapoczątkowane pierwotnymi procesami jonizacji
i wzbudzenia roztworów p-terfenylu (TP) w cieczy jonowej R4NNTf2. TP wybrano do
eksperymentów w cieczy jonowej, ponieważ jego nietrwałe pochodne: anionorodniki,
kationorodniki oraz stany wzbudzone posiadają maksima absorpcji w zakresie UV/VIS
i w związku z tym są dogodne do obserwacji metodą szybkiej spektrofotometrii.
Anionorodnik TP•− był często używany w fotochemicznej redukcji CO2, to było
kolejnym argumentem dla wyboru TP do eksperymentów w cieczy jonowej.
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Bis[(trifluorometylo)sulfonylo]imid metylotributyloamoniowy

Radioliza R4NNTf2:
(R4N)+ + (NTf2) ¯ ∀ esolv¯, H+, (R4N)y 2+, (NTf2)y, Ry
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z cieczą jonową powoduje jonizację
i wzbudzenia składowych jonów R4NNTf2 w wyniku, czego powstają suche i
solwatowane elektrony, produkty o charakterze kationorodników oraz stany wzbudzone.
Potencjał redukcji pierwotnych kationorodników nie jest wystarczający do utlenienia,
Br¯ oraz SCN¯, ale pozwala na tworzenie kationorodników TP•+. TP•− powstaje
głównie w reakcji z suchymi i solwatowanymi elektronami.
W celu rozróżnienia charakterystycznych, przejściowych produktów pochodnych
TP, wykonano badania roztworów TP w cieczy jonowej w warunkach nasycenia Ar,
CO2, O2 lub N2O i w zależności od obecności trietyloaminy.
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POLYMERIZATION OF RAC-LACTIDE INITIATED BY WELL-DEFINED
ALKYLZINC COMPLEXES DERIVED FROM α−HYDROXYESTERS.
Marek Kościelski,a J. Lewiński,a I. Justyniak,b J. Lipkowski b
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Polyesters are nowadays of great scientific interest due to their wide spectrum of
applications and biodegradability. One of the most promising methods of
polymerization of heterocyclic monomers is ring-opening polymerization (ROP) with
metal alkoxide species as catalysts. Zinc complexes are interesting target due to their
biocompatibility, they also have good reactivity and there are initiators that have good
streocontrol.[1] Although a lot of attention is paid to the catalytic activity of various
zinc alkoxides, the mechanism of polymerization still lacks thorough explanation.
Because of these reasons well defined zinc complexes are used as catalyst in ROP of
rac-LA.
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On the basis of the model well characterized compounds such as Fig.1 the comparison
between structure and reactivity will be presented, and structural differences will be
shown.

[1] G.W. Coates et. al., J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 3229 -3238.
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PRZYGOTOWANIE METODY OZNACZANIA ŚLADOWYCH ILOŚCI
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH W AEROZOLU

Konrad Kowalewski
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, kkowalewski@chem.uw.edu.pl
Opracowano trójetapową procedurę analityczną pozwalają na przeprowadzenie w
pochodne za pomocą metoksyaminy, metanolu w obecności trójfluorku boru i N,O-bis(trimetylosililo)trifluoroacetamidu (BSTFA) odpowiednio grup karbonylowych,
karboksylowych i hydroksylowych w celu identyfikacji i oznaczenia polarnych
związków organicznych wchodzących w skład wtórnego aerozolu organicznego (SOA).
Analizy wykonano techniką chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas
(GC/MS). Optymalizacja obejmowała ilość dodawanego odczynnika oraz czasy reakcji.
Przy zastosowaniu metody opartej na przeprowadzaniu w pochodne za pomocą
metoksyaminy można oznaczać alifatyczne i aromatyczne aldehydy oraz ketony, a także
ketokwasy (przy metylowaniu grup COOH). Potrzebny jest ok. 10-molowy nadmiar
odczynnika w stosunku do aldehydu bądź ketonu.
Podczas estryfikacji na każde 25 µg kwasu monokarboksylowego zawartego w
próbce dodano 15 – 150 µl odczynnika estryfikującego lub odpowiednio większą ilość
w przypadku kwasów dikarboksylowych.
Niezbędna okazała się ekstrakcja z powodu reakcji trójfluorku boru z materiałem
kolumny. Użyty heksan ekstrahował ciężkie alkohole (C8-C10), estry (C8-C12) i
metoksymy aldehydów w 60 – 100%, zaś metoksymy ketonów w ~30%. Zbadano także
wydajność reakcji estryfikacji, która dla kwasów (C6-C10) wyniosła 62 – 97%.
BSTFA reaguje szybko i ilościowo z alkoholami, a produkty uboczne są lotne i
mogą być wstrzykiwane na kolumnę bez ekstrakcji. Ujemną stroną tej metody jest to, że
etery trimetylosililowe są nietrwałe (wrażliwe na wilgoć) i rozkładają się po 24h.
Wymagana objętość reagenta wynosi zaledwie kilka µl (2-5) na 100 µg alkoholu.
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AKTYWNOŚĆ UKŁADÓW ŻELAZOWO-KOBALTOWO-NIKLOWYCH I
MINERAŁÓW WARSTWOWYCH W REDUKCJI KWASÓW KARBOKSYLOWYCH

J. Kijeński,a, b O. Osawaru,a A. Szczygielska,a J. Kowalska,b
E. Śmigiera,a A. R. Migdał,a M. Nemtusiak,a K Wierzbicka b
a

b

Instytut Chemii Przemysłowej, ul Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
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Alkohole, aldehydy i ketony stanowią cenne surowce i półprodukty w przemyśle
kosmetycznym, farmaceutycznym i agrochemicznym. Bezpośrednia redukcja kwasów
karboksylowych, wobec katalizatorów stałych, prowadząca do ich otrzymywania, ma
wiele zalet i jest przedmiotem badań prowadzonych na wielką skalę. Procesy
prowadzone wobec katalizatorów heterogennych charakteryzują się wysoką
selektywnością i brakiem konieczności rozdziału katalizatora od produktów reakcji. Do
otrzymywania alkoholi z kwasów karboksylowych stosowano układy katalityczne
zawierające żelazo, kobalt, nikiel nanoszone na nośniki tlenkowe. W syntezie
aldehydów, stosowano natomiast układy składające się z metali szlachetnych
(najczęściej platyna) nanoszonych na tlenki metali. Redukcja alifatycznych kwasów
karboksylowych wobec większości tlenków metali prowadzi do otrzymania
symetrycznych ketonów.
Poszczególne fazy aktywne katalizatora nanoszono metodą suchej impregnacji z
wodnych roztworów ich prekursorów. Technika nanoszenia polegała na stopniowej
impregnacji poszczególnych faz z ich roztworów prekursorów na nośnik lub
jednorazowej impregnacji z jednego roztworu zawierającego prekursry wszystkich faz
aktywnych. Najlepsze wyniki uzyskano stosując układ, w którym wszystkie fazy
nanoszono z mieszaniny roztworów prekursorów faz aktywnych w stężeniu 10% dla
każdej fazy. Reakcję redukcję alifatycznych kwasów karboksylowych wobec
Fe/CoO/NiO/nośnik prowadzono w szklanym pionowym układzie przepływowym w
zakresie temp. 100 – 500°C. Obciążenie katalizatora wynosiło 6cm3·g-1·h-1 przy
przepływie H2 1 dm3/h. W redukcji kwasu masłowego otrzymano 40% konwersję do
alkoholu butylowego.
Przeprowadzono również wstępne badania redukcji kwasów karboksylowych
wobec minerałów warstwowych (tj. montmorylonit, haloizyt). Minerały te, zwłaszcza
montmorylonit, znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu
chemicznego, zwłaszcza w przetwórstwie polimerów. Minerały warstwowe, dostępne w
Polsce, stanowią tanią i proekologiczną alternatywę dla tlenków metali
wykorzystywanych w procesach chemicznych.
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SYMULACJA WOLTAMPEROMETRII REDUKCJI SŁABYCH KWASÓW
W WARUNKACH NISKIEJ MOCY JONOWEJ

Marek Kowski, Marcin Pałys
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, kowski@chem.uw.edu.pl
Od czasu wprowadzenia do użycia mikroelektrod,[1,2] stało się możliwe
prowadzenie eksperymentów elektrochemicznych w układach ubogich w elektrolit
podstawowy, bądź całkowicie elektrolitu podstawowego pozbawionych.
Aby ilościowo opisać obserwowane zjawiska [3] konieczne stało sie opracowanie
nowej teorii. Jednak stopień komplikacji badanych układów często uniemożliwia
otrzymanie analitycznych rozwiązań dla opisujących je równań.
Niniejszy komunikat przedstawia wyniki numerycznego rozwązywania równań
opisujących przestrzenny rozkład stężeń indywiduów obecnych w roztworze słabego,
jednowodorowego kwasu podczas redukcji kationów wodorowych na powierzchni
mikroelektrody w stanie stacjonarnym.
Procesy uwzględnione w obliczeniach to: transport cząsteczek kwasu HA,
kationów wodorowych H+, anionów reszty kwasowej A–, jonów elektrolitu
podstawowego B– i C+ oraz cząsteczek wodoru H2 powstających podczas redukcji na
elektrodzie. Ponadto założono istnienie dwóch równowag homogenicznych: pomiędzy
cząsteczką słabego kwasu i jonami H+ oraz reszty kwasowej A–:

HA ↔ H + + A −
oraz autodysocjację wody:
H 2 O ↔ H + + OH −
Reakcja zachodząca na powierzchni elektrody to:
1
H+ + e− → H2
2
Zaś wszystkie procesy transportu opisywane są równaniem Nernsta-Plancka:
zF
⎞
⎛
J i = − Di ⎜ ∇ci + i ci ∇ϕ ⎟
RT
⎝
⎠
Otrzymane wyniki zanalizowano i porównano z dwoma niezależnymi
przewidywaniami teoretycznymi [4,5].

[1] R. M. Wightman, Anal. Chem. 1981, 53, 1125A.
[2] M. Fleischmann, S. Pons, D. R. Rolison, and P. P. Schmidt, Eds., "Ultramicroelectrodes" Datatech
Systems, Morganton, NC, 1987.
[3] M. Ciszkowska, Z. Stojek, J. Electroanal. Chem. 1999, 466, 129-143.
[4] K. B. Oldham, Anal. Chem. 1996, 68, 4173-4179.
[5] A. Jaworski, M. Donten, Z. Stojek, J. G. Osteryoung, Anal. Chem. 1999, 71, 167-173.
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ROZKŁADY TERMICZNE SOLI Na2HPO3 I NaH2PO3
Agnieszka Kozicka-Urbańczyk, Zygmunt Gontarz
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Praca stanowi fragment szerszych badań nad trwałością termiczną i reaktywnością
oksosoli fosforu na różnych stopniach utlenienia. W ramach tej pracy zbadano rozkłady
termiczne sodowych soli wodoro- i dwuwodorofosforanów(III). Badania
przeprowadzono metodą kompleksowej analizy termicznej, a powstałe w wyniku
reakcji rozkładu produkty identyfikowano za pomocą rentgenowskiej analizy fazowej.
Reakcja rozkładu wodorofosoranu(III) sodu jest reakcją dysproporcjonacji
prowadzącą do związków fosforu na +5 stopniu utlenienia, fosforków oraz niewielkich
ilości fosfiny i wodoru.
Dwuwodorofosforan(III) sodu ulega reakcji kondensacji
2 NaH2PO3 → Na2H2P2O5 + H2O ,a następnie złożonej dysproporcjonacji prowadzącej
do związków fosforu na +5 stopniu utlenienia oraz fosfiny.
W oparciu o klasyfikację morfologiczną Górskiego zaproponowano mechanizmy
etapowe rozkładów soli.[1]

[1] A. Górski, Pol. J. Chem. 2001, 75, 159-207.
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DETERMINATION OF ANTHOCYANINS IN RED GRAPE SKIN EXTRACTS BY
RP-HPLC-ED AND BIA-ED
Przemysław Koźmiński, Patrícia Janeiro, Ana Maria Oliveira Brett

Departamento de Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Universidade de Coimbra, 3004-535 Coimbra, Portugal, brett@ci.uc.pt
Antocyanins, which occur in flower and fruit tissues, belong to the family of
flavonoids and constitute one of the most important groups of plant pigments. Besides
the colorant features, the most important property is their function as antioxidant,
playing an important role in human health. Anthocyanins contain several phenolic
hydroxyl groups attached to ring structures, conferring antioxidant activity depending
on the substituents, and reduce free radicals, so that eating fruits and vegetables rich in
these compounds helps in protecting against pathological conditions such as cancer and
heart disease.
Anthocyanins are the flavonoids present in red grapes and wines, and were
determined by reversed-phase high-performance liquid chromatography with
electrochemical detection (RP-HPLC-ED) and the total phenolic content using batch
injection analysis with electrochemical detection (BIA-ED).
Six different anthocyanins with antioxidant properties, cyanidin-3-O-glucoside
chloride (kuromanin chloride), cyanidin-3,5-di-O-glucoside chloride (cyanin chloride),
malvidin-3-O-glucoside chloride (oenin chloride), malvidin-3,5-di-O-glucoside chloride
(malvin chloride), delphinidin-3-O-glucoside chloride (myrtillin chloride) and
peonidine-3-O-glucoside chloride, were investigated and it was shown that they can be
separated in a single experimental run. For the RP-HPLC separation, elution in the
linear gradient mode with two water-acetonitrile mixtures adjusted to pH 2.20 by
addition of formic acid was found to be the best. According to the previous
investigation, the flow rate was 1 mL min-1, a glassy carbon working electrode was used
at an optimal applied potential of + 0.50 V vs. Ag/AgCl (2 mM KCl), and a good peak
resolution was obtained for injection of a 50 µL sample of the anthocyanin mixture. The
limit of detection (LOD) for these compounds is lower than 0.3 µM.[1]
The method is being applied to the analysis of these compounds in red wines and
in skins and pulp extracts of red grapes. RP-HPLC-ED results for the determination of
anthocyanins in red grape skin extracts will be shown. The total phenols in the extracts
were determined using BIA-ED and the results will also be presented.

[1] P. Koźmiński and A.M. Oliveira Brett, Anal. Lett. 2006, 39, 2687-2697.
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DIVERGENT COORDINATION MODE OF MAGNESIUM AND ZINC ALKYLS
SUPPORTED BY THE MULTIDENTATE PYRROLYLALDIMINATO LIGANDS
Izabela Kraszewska,a Maciej Dranka,a Iwona Justyniak,b Janusz Lewiński a
a

Department of Chemistry, Warsaw University of Technology,
Noakowskiego 3, 00-664 Warsaw, ikraszewska@op.pl
b
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Kasprzaka 44/52, 01-224 Warsaw

The chemistry of organozinc and organomagnesium compounds has a long history,
in which many applications for metal alkyls have been found in both organic and
organometallic chemistry. Over recent years the exploitation of magnesium and zinc
complexes supported by β-diketiminato,[1] and tropoiminato[2] ligand systems has
provided a number of spectacular results. For example these kind of complexes has been
used successfully in the oxygenation reaction providing the first examples of
structurally authenticated magnesium and zinc alkylperoxides. [3]
As part of ongoing structure and reactivity studies involving the RZn(X,Y) chelate
complexes, we have initiated to examine the solid state and solution structure of
alkylzinc, and alkylmagnesium N,N’-chelate complexes based on pyrrolyl ligands. We
turned our attention to the bi- and trifunctional pyrrolyladiminato ligands, anticipating
that a combination of pyrrole and Schiff base type ligands may provide spectacular
results. Additionally, the choice of our target complexes was dictated by the fact that the
chemistry of main group metal complexes with bi- and tridentate pyrrolyladiminato
ligands remains relatively poorly explored. For instance, the first attempts to prepare
low-alkyl zinc complexes incorporating pyrrolylaldiminato ligands were unsuccessful
and resulted in the formation of bis(pyrrolylaldiminato) compounds.[4]
Series of zinc, magnesium and cadmium alkyl complexes supported by
pyrrolylaldiminate ligands have been synthesized and structurally characterized. Our
studies demonstrate that pyrrolylaldimines are electronically very flexible ligand
system. We have found that pyrrolylaldiminate type ligand in magnesium complexes
may acts as σ-N donor ligand, whereas in cadmium complexes may acts as dihapto
η2-π-donor by the 2,3-carbon atoms of the pyrrolyl ring. Surprisingly in zinc complexes
we have observed both, σ-N or the dihapto η2-π-donor type of coordination of pyrrolyl
ligand.
Further studies on the identification and characterization of weak interactions as
well as factors controlling structure and reactivity of main group metal complexes
supported by multifunctional pyrrolyladiminato ligands are in progress.

[1] (a) V. C. Gibson, J. A. Segal, A. J. P. White and D. J. Williams, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 7120;
(b) G. W. Coates et al., J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 8738.
[2] P. J. Bailey, C. M. E Dick, S. Fabre and S. Parsons, J. Chem. Soc.,Dalton Trans. 2000, 1655.
[3] (a) P. J. Bailey, R. A. Coxall, C. M. Dick, S. Fabre, L. C. Henderson, C. Herber, S. T. Liddle, D.
Lorono-Gonzalez, A. Parkin and S. Parsons, Chem. Eur. J. 2003, 9, 4820;
(b) J. Lewiński, Z. Ochal, E. Bojarski, E. Tratkiewicz, I. Justyniak and J. Lipkowski, Angew. Chem.,
Int. Ed. 2003, 42, 4643.
[4] H. J. Hao, Y.Q. Ding, H. W. Roesky, J. Magull, H. G. Schmidt, M. Noltemeyer and C. M. Cui, Eur. J.
Inorg. Chem. 2002, 1060.
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SELF-ASSEMBLED MONOLAYERS OF MERCAPTOSUCCINIC ACID ON SILVER
AND GOLD SURFACES DESIGNED FOR PROTEIN BINDING: VIBRATIONAL
SPECTROSCOPY STUDIES ON STRUCTURE OF THE MONOLAYER AND
CYTOCHROME C
Agata Królikowska, Jolanta Bukowska
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Structure of the monolayers of mercaptosuccinic acid (MSA) on silver and gold
electrodes, grown from aqueous solution has been studied using surface enhanced
Raman scattering (SERS) spectroscopy. It was found that MSA chemisorbs via both
sulfur atom and one carboxylic group (more close to the sulfur atom) dissociated on the
Ag and Au at natural pH (slightly acidic). An influence of the type of the substrate, pH
of the solution and time of incubation of the thiol monolayer has been investigated.
SERS results show that acidity of one carboxylic group of MSA (more close to the
sulfur) decreases on both substrates with simultaneous increase of acidity of the second
COOH group, in comparison to the solution. For silver substrate longer time of
incubation is necessary to form stable monolayer, whereas the structure of monolayer
on gold does not exhibit temporal evolution
Fast kinetics of adsorption, relative time stability of the studied thiol monolayers
and presence of functional carboxylic groups enabling simple electrostatic or covalent
immobilization of biomolecule, cause that MSA is an attractive partner for cytochrome
c (Cc) attachment. An attempt of using of MSA modified electrodes as linkage
monolayers for electrostatic and covalent binding of cytochrome c has been successfully
performed. For MSA monolayers grown from aqueous solution on Ag attachment of Cc
in its native state is proved in the case of covalent bonding. Electrostatic immobilization
of Cc at pH 7 results in presence of at least some amount of Fe2+ high spin configuration
and/or Fe3+ oxidation state. Native protein Fe2+ low spin state of Cc is observed after
applying negative potential to the Ag electrode. An influence of solvent used for
preparation of MSA monolayer and thiol surface coverage of Ag surface was studied. It
was shown that the key factor to obtain native structure of Cc is successful blocking of
the metal surface by MSA linking layer. IRRAS measurements for MSA on
monocrystalline gold (111) at neutral pH confirmed successful electrostatic Cc
immobilization that preserves the Fe2+ oxidation state of the chromophore on this
substrate.
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ADSORPCJA SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH MEMBRAN JONOSELEKTYWNYCH
NA GRANICY FAZ WODA-MEMBRANA
Marta Kucharek, Kamil Wojciechowski, Wojciech Wróblewski
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ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, marta.kucharek@ch.pw.edu.pl
Dokładny mechanizm powstawania różnicy potencjałów oraz selektywności
membranowych czujników potencjometrycznych w zależności od aktywności badanych
jonów nie został do tej pory wyjaśniony. Według Pungora istotną rolę
w procesie tworzenia różnicy potencjałów, a w związku z tym w mechanizmie
selektywności elektrod jonoselektywnych odgrywają procesy adsorpcji w obszarze
granicy faz membrana – roztwór [1]. Adsorpcja jest procesem, który polega na
samorzutnym gromadzeniu się cząsteczek na powierzchni granicy faz. W wyniku
procesu adsorpcji zmniejsza się energia powierzchniowa, co skutkuje obserwowalną
makroskopowo zmianą napięcia międzyfazowego [2].
Celem pracy było zbadanie zmian napięcia międzyfazowego wybranych
składników aktywnych membran jonoselektywnych na granicy faz woda/toluen oraz
woda/nitrobenzen. Dobór rozpuszczalników podyktowany był ich podobieństwem do
fazy próbki i membrany elektrody jonoselektywnej. Wybraną solą lipofilową był
tetra-4-chlorofenyloboran potasu (KTClPB), natomiast jonoforem walinomycyna.
Zbadane związki są powszechnie stosowane jako składniki elektroaktywne membran
polimerowych elektrod selektywnych na jony potasowe. Pomiar napięcia
międzyfazowego na granicy faz ciecz/ciecz wykonano z użyciem tensjometru z analizą
kształtu kropli.

[1] E. Pungor, Analytical Sciencse 1998, 14, 249-256.
[2] E. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WNT, Warszawa 1998
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W WYŁADOWANIU ISKROWYM
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Chlorowęglowodory takie jak CCl4, CHCl3, trójchloroetylen oraz freony należą
do grupy tak zwanych lotnych związków organicznych (Volatile Organic Compounds).
Wiele z nich jest szkodliwych dla człowieka oraz jest odpowiedzialnych za niszczenie
warstwy ozonowej. Mimo poważnych ograniczeń w stosowaniu tego typu związków
istnieje poważny problem z zagospodarowaniem już istniejących zapasów tych
związków.
Głównie stosowanymi metodami niszczenia tego typu związków są: spalanie,
rozkład katalityczny oraz stosunkowo nowe metody plazmowe. Rozkład w plazmie
możemy prowadzić w plazmie termicznej (plazmotron) jak i nierównowagowej.
Do rozkładu chlorowcopochodnych przebadano następujące rodzaje wyładowań,
w których występuje plazma nierównowagowa: barierowe, ślizgowe i koronowe.[1,2,3]
Kolejnym krokiem jest zbadanie przydatności impulsowego wyładowania iskrowego do
rozkładu VOC na przykładzie CCl4. Zaletą tego typu wyładowania jest stosunkowo
wysoka energia elektronów jak i krótki czas trwania poszczególnych impulsów. Może
to pozwolić na optymalne wykorzystanie energii w tym wyładowaniu.
Do uzyskania tego typu wyładowania zaprojektowano aparaturę przedstawioną na
poniższym schemacie:

Reaktor składa się z dwóch umieszczonych naprzeciw siebie elektrod, pomiędzy
którymi zachodzi wyładowanie. W pierwszych próbach na mieszaninach 2% CCl4+Ar
uzyskano stopnie przemiany rzędu 20-40%.
W dalszych pracach przebadany będzie wpływ parametrów wyładowania, zmiany
składu mieszaniny gazowej jak i sprzężenie reakcji w plazmie efektem katalizy
heterogenicznej.

[1] K. A. Föglein, J. Szepvölgyi, A. Dombi, Chemosphere 2003, 50, 9-13.
[2] K. Krawczyk, B. Ulejczyk, Plasma Chemistry and Plasma Processing 2003, 23, 265-281.
[3] L. Huang, T. Fujita, X. Zhang, H. Matsuda, Chemical Engineering Journal 2006, 124, 81-87.
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Barwniki towarzyszyły człowiekowi od początku historii ludzkości. Do końca
XIX wieku prawie wszystkie materiały barwiące używane przez artystów we
wszystkich technikach plastycznych były pozyskiwane z naturalnych źwódeł. Związki
barwiące wykazują zdolność wiązania się z różnymi podłożami, jednak trwałość i
jaskrawość otrzymanych kolorów może być różna i zależy zarówno od typu preparatu
jak i rodzaju stosowanych dodatków, np. kąpieli (zapraw). Barwniki bezpośrednie łączą
sie z podłożem głównie za pomocą sił van der Waalsa oraz wiązań wodorowych.
Głównymi przedstawicielami tej grupy są szafran i kurkuma. Oba wywodzą się z
Orientu, a ich uprawa była tam powszechnie znana już przed naszą erą. W starożytnej
Grecji i Rzymie były popularne jako barwniki tkanin. Szafran dodawano do
kosmetyków królowej Kleopatry na jej specjalne życzenie, a także został opisany w
„Pieśni nad pieśniami” w Starym Testamencie. W XVI i XVII wieku oba barwniki
stosowano w Europie w charakterze farby do włosów, jednak na przestrzeni wieków
głównym ich przeznaczeniem było barwienie tkanin.[1,2]
Szafran i kurkuma są żółtymi barwnikami bezpośrednimi, pozyskiwanymi z
wysuszonych znamion słupka kwiatów Crocus sativus lub kłączy Curcuma longa. Ich
podstawowe substancje barwiące są rozpuszczalne w wodzie, a ich cząsteczki mają w
większości budowę liniową i płaską. Związki te łatwo łączą sie z włóknem, ale mogą
być też stosowane do farbowania z różnymi zaprawami, co wpływa na zmianę odcieni
uzyskanych wybarwień. Wysokosprawna chromatografia cieczowa połączona ze
spektrometrem mas z jonizacja poprzez elektrorozpraszanie (HPLC–ESI MS) pozwala
analizować substancje barwiące zawarte w szafranie i kurkumie. W ekstraktach z
szafranu (roślina i farbowane włókno) zidentifikowano cis- i trans-krocynę.Występują
w nich także inne substancje barwiące, w tym pochodne kempferolu. W ekstraktach z
kurkumy zostały wykryte dwie główne substancje: kurkumina oraz
demetoksykurkumina. Badania zostały uzupełnione o analizy pierwiastkowe wykonane
za pomocą ICP MS, obejmujące podstawowe pierwiastki - składniki stosowanych
podczas farbowania zapraw.[3]

[1] J.H. Hofenk de Graaff, The Colourful Past. Origins, Chemistry and Identification of Natural
Dyestuffs, Archetype Publications Ltd., London 2004.
[2] J. Cannon, M. Cannon, Dye Plants and Dyeing, Timber Press, Portland 2003.
[3] L. Dussubieux, D. Naedel, R. Cunningham, H. Alden, M.W. Ballard, Published in the 14th Triennial
Meeting the Hagute Preprints 2005, 2, 898-903.
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Elektrochemicznej redukcji tlenku azotu(II) w środowisku kwaśnym poświęcono
do dnia dzisiejszego wiele prac. Proponowane mechanizmy tej redukcji różnią się
jednak między sobą w kwestii powstających w jej wyniku produktów. Wydaje się, że
przebieg procesu zależy w dużej mierze od aktywności protonów, co potwierdza wygląd
przykładowych krzywych chronowoltamperometrycznych zarejestrowanych w
nasyconych tlenkiem azotu(II) roztworach H2SO4 o różnych stężeniach (Rys. 1). W
niniejszej pracy przedstawiamy wyniki analizy procesu elektroredukcji NO
przeprowadzonej z użyciem platynowej wirującej elektrody dyskowej w roztworach
H2SO4 o stężeniach z zakresu od 0,1 do 10 mol dm-3.

Rys. 1. Przykładowe krzywe chronowoltamperometryczne redukcji NO na platynowej wirującej
elektrodzie dyskowej w wodnych roztworach kwasu siarkowego(VI) o różnych stężeniach.
Szybkość wirowania elektrody: 2500 obr min-1, szybkość polaryzacji: 20 mV s-1. Potencjał
względem normalnej elektrody wodorowej.
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PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI MIKROELEMENTÓW W JAJACH ŚWIEŻYCH I W
PROSZKU ZA POMOCĄ ICP MS
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Przedmiotem zainteresowania nauki o żywności funkcjonalnej jest zdolność
produktów spożywczych do pozytywnego oddziaływania na stan zdrowia człowieka.
Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na walory dietetyczne i technologiczne jaj
kurzych. Najnowsze osiągnięcia w naukach biologicznych pozwalają, poprzez
zastosowanie odpowiednich pasz w żywieniu niosek, dokonać modyfikacji składu
chemicznego jaja. Wzbogaca się je między innymi w mikroelementy, istotne dla
zdrowia człowieka. Wbudowane w treść jaja są one znacznie lepiej przyswajalne przez
organizm ludzki. Duże znaczenie na polskim rynku jaj spożywczych ma ich
przetwórstwo. Polski przemysł wytwarza wyroby płynne i proszkowe, gdzie
podstawowym asortymentem są: białko, żółtko w proszku oraz ich mieszanina. Ze
względu na szerokie zastosowanie tych produktów w przemyśle farmaceutycznym,
kosmetycznym i wielu dziedzinach przemysłu spożywczego ważna jest kontrola
zawartości występujących w nich składników mineralnych, tak samo jak w świeżych
jajach kurzych.
Celem niniejszej pracy była ocena zawartości składników mineralnych w
świeżych jajach kurzych, a także jajach w proszku, ze szczególnym skupieniem uwagi
na mikroelementach. Materiał do badań stanowiący białko, żółtko i jajo w proszku
pochodził z polskich zakładów przetwórczych, natomiast świeże jaja kurze o
deklarowanej zawartości mikroelementów z sieci handlowych. Całkowitą zawartość
składników mineralnych w białku, żółtku i całym jaju kurzym oznaczano z użyciem
spektrometru mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP MS). Opracowano
metodę służącą do ilościowej kontroli składników mineralnych w jaju kurzym, co ma
szczególne znaczenie przy ocenie produktu wzbogacanego.
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TYROSINE SIDE CHAINS AS AN ELECTROCHEMICAL PROBE OF STACKED
β-SHEET PROTEIN CONFORMATIONS
Anna Loksztejn, Wojciech Dzwolak, Paweł Krysiński

Faculty of Chemistry, Warsaw University,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, aloksztejn@chem.uw.edu.pl
The in vivo formation of β-pleated protein aggregates underlies a number of fatal
neurodegenerative disorders, such as Alzheimer disease. Since molecular mechanisms
of protein misfolding and aggregation remain poorly understood, this has been calling
for many diverse biophysical tools capable of addressing different dynamic and
conformational aspects of the phenomenon. Although electrochemistry is relatively
unexplored in this respect, it may as well be employed as electroactive tyrosine residues
are relatively abundant in many amyloidogenic proteins. The two model polypetides
used in this study are poly(L-tyrosine) and insulin. According to FT-IR spectra and
electrochemical analysis, poly(L-tyrosine) produced two distinct types of films with
dominant either disordered or antiparallel β-sheet conformations depending on carrier
solvent used for film’s deposition. We have also carried out spectral and
electrochemical characterization of insulin β-sheet rich amyloid fibrils. Since
hydrophobic residues, among them tyrosines play an important role in the formation of
protein amyloid fibrils, but, on a molecular level, may be also critical in explaining
neurotoxic properties of aggregates, their electrochemical properties may become a very
valuable complementary tool in biophysical studies on protein misfolding.
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BADANIA NAD SYNTEZĄ, STRUKTURĄ I MODYFIKACJAMI HYBRYDOWYCH
POLIMERÓW POWSTAJĄCYCH W REAKCJI TLENKU CYNKU Z
ORGANICZNYMI FOSFORANAMI

Krzysztof Łokaj, Zbigniew Florjańczyk

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, paszkal@o2.pl
Klasyczny podział materiałów wyróżnia trzy ich grupy: ceramikę, metale oraz
tworzywa sztuczne. Na pograniczu każdej z nich znajdują się obszary hybryd (łac.
„hybrida”– mieszaniec), czyli materiałów złożonych z dwóch lub trzech z wyżej
wymienionych typów. Właśnie one zyskały w ostatnich latach szczególną uwagę
badaczy, gdyż łącząc ze sobą cechy różnych klasycznych materiałów, pozwalają
wyeliminować niektóre ich negatywne cechy.
Jednymi z takich obiecujących materiałów są polimeryczne dialkilofosforany
cynku.[1,2] Jak dotąd znana jest struktura w ciele stałym niewielu z nich oraz
właściwości materiałów ceramicznych, które powstają w wyniku usunięcia grup
organicznych.
W swoich pracach otrzymuję je w reakcji tlenku cynku z kwaśnymi diestrami
kwasu ortofosforowego. W warunkach solwotermalnych powstają hybrydowe polimery
zbudowane z nieorganicznego rdzenia fosforanu cynku otoczonego płaszczem grup
organicznych. Reakcja przebiega wg schematu:
2n (RO)2P(O)OH + n ZnO → {Zn[O2P(OR)2]}n + n H2O (R – grupa organiczna)
Można ją także realizować wykorzystując odpowiednie triestry kwasu fosforowego,
które ni situ hydrolizują do diestrów, co jest istotne ze względu na dostępność i cenę
tych drugich. Zwiększając wielkość grupy organicznej (ilość atomów węgla, wymiary)
można wpłynąć na szereg właściwości hybrydy, od krystaliczności, przez budowę
łańcucha głównego, po zachowanie w roztworze.
Wraz ze wzrostem długości łańcucha organicznego maleje zdolność
dialkilofosforanowi cynku do rozpuszczania w rozpuszczalnikach polarnych, przy czym
nie ma to większego wpływu na ich zachowanie wobec rozpuszczalników niepolarnych.
I tak dietylofosforan cynku można rozpuścić w tak skrajnych mediach jak woda
i heksan, natomiast pochodna izooktylowa nie rozpuści się nawet w acetonie.
Co istotne, wymiary grup bocznych wpływają na konstrukcję części
nieorganicznej. W przypadku małych grup, jak etylowa czy metylowa, centra cynkowe
są połączone podwójnymi mostkami fosforanowymi, dając proste i sztywne za razem
łańcuchy. Natomiast już grupa n-butylowa wymusza reorganizację struktury
do naprzemiennych połączeni pojedynczych i potrójnych, czego efektem jest
zygzakowaty łańcuch, przypominający catenanowe struktury otrzymane dla glinu.[3]

[1] Harrison, W. T. A.; Nenoff, T. M.; Gier, T. E.; Stucky, G. D. J. Mater. Chem. 1994, 4, 111.
[2] Lugmair, C. G.; Tilley, T. D.; Rheingold, Al. L. Chem. Mater. 1997, 9, 339.
[3] Florjańczyk, Z.; Lasota, A.; Wolak, A.; Zachara, J. Chem. Mater. 2006, 18, 1995.
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TRIKARBONYLKOWE KOMPLEKSY TECHNETU(I) JAKO PREKURSORY
RADIOFARMACEUTYKÓW

Monika Łyczko

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,
ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, moni.l@op.pl
Technet-99m ma optymalne właściwości jądrowe dla potrzeb medycyny
nuklearnej, jego czas półtrwania τ1/2 = 6h, a energia promieniowania γ, E = 140 keV.
Technet-99m jest produktem rozpadu molibdenu-99 i otrzymuje się go z generatorów
molibdenowo-technetowych, dlatego jest tani i łatwo dostępny. Ponadto chemia
koordynacyjna technetu jest wyjątkowo bogata. Technet na różnych stopniach
utlenienia łączy się z szeregiem mono- i polidentnych ligandów, które mogą „kierować”
radionuklid do odpowiednich tkanek lub organów albo stanowić łącznik z biomolekułą.
Radionuklid ten jest wykorzystywany w metodzie SPECT (single photon emission
computerised tomography). W metodzie tej odpowiedni radiofarmaceutyk znakowany
technetem-99m jest podawany pacjentowi, a następnie za pomocą gamma kamery
obserwowane jest rozmieszczenie radioizotopu w organizmie. Metoda ta ma tę zaletę,
że pozwala obserwować narząd w aspekcie czynnościowym.
Znanych jest wiele związków technetu-99m, głównie na +5 stopniu utlenienia,
które znalazły zastosowanie w diagnostyce medyczej [1,2]. Otrzymanie w stosunkowo
łatwy sposób trikarbonylkowego kompleksu technetu(I) [99mTc(CO)3(H2O)3]+(1) [3]
zaowocowało rozpoczęciem badań tego typu kompleksów. W 2001 roku opracowano
metodę otrzymywania kompleksu 1 bez użycia gazowego CO, stosując tak zwane
boranokarboniany [4]. Od tej pory rdzeń fac-Tc(CO)3+ (a także jego analog renowy) jest
przedmiotem zainteresowania szeregu ośrodków naukowych i prekursorem wielu
kompleksów technetu-99m.
Grupy CO w kompleksie 1 są silnie związane z atomem technetu, a obecność
wiązania zwrotnego stabilizuje niski stopień utlenienia metalu. Cząsteczki wody są
natomiast labilne i mogą zostać łatwo zastąpione przez dowolne ligandy mono-, bii tridentne. Odpowiednio dobrane ligandy nadają kompleksowi żądaną lipofilowość,
umożliwiają przejście przez błonę komórkową, a także połączenie z biomolekułami,
zdolnymi kierować związek do konkretnych tkanek lub narządów w organizmie
człowieka.
W niniejszej pracy otrzymano trikarbonylkowe kompleksy technetu(I)
z ligandami bidentnymi – amidowymi pochodnymi kwasu pikolinowego
i tiopikolinowego:
N-metylo-2-pirydynokarboamidem
i
N-metylo-2pirydynokarbotioamidem. Kompleksy te okazały się trwałe nawet w obecności
histydyny. Zastosowanie wyżej wymienionych ligandów zapewniło odpowiednią
lipofilowość kompleksów oraz możliwość wymiany pozostającej, trzeciej cząsteczki
wody na inny ligand monodentny, który może stanowić łącznik z biomolekułą.

[1] S. S. Jurisson, J. D. Lydon, Chem. Rev. 99, 1999, 2205-2218
[2] G. Bandoli, A.Dolmella, M. Porchia, F. Refosco, F. Tisato, Coord. Chem. Rev. 214, 2001, 43–90
[3] R. Alberto, R. Schibli, A. Egli, A. P. Schubiger, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 7987-7988
[4] R. Alberto, K. Ortner, N. Wheatley, R. Schibli, A. P. Schubiger J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 31353136
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MEASUREMENTS OF SINGLE MOLECULE CONDUCTANCE
IN SELF-ASSEMBLED MONOLAYERS OF OLIGOPEPTIDES
Elwira Maicka, Sławomir Sęk, Renata Bilewicz

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura1 , 02-093 Warszawa, elmai@chem.uw.edu.pl
Self-assembled monolayers of alkanethiols with various terminal groups and
oligo-peptides on a gold surface are used as a model system for the study of long-range
electron transfer.[1,2] We synthesized a new molecule consisting of three-component
cysteamine-proline-cysteine. The structure of the molecule allows changing the number
of amino acids inside the chain by insertion of one or more proline units. Electron
transmission through the peptides was measured using scanning tunnelling spectroscopy
(STS). The molecular junctions were formed by trapping single molecules between the
gold tip and the gold electrode. The conductance of the peptides depends on the
molecule length and structure. By changing the components of the chain and terminal
atom: sulphur or nitrogen, we could tune conductive properties of the molecules and
acsess the influence of the contacts on the electron transmission through that system.
Au
It

Au

[1] Sęk S., Maicka E., Bilewicz R. , Electrochim. Acta,. 2005, 50, 4857.
[2] Sęk S., Misicka A., Świątek K., Maicka E, J. Phys. Chem. B. 2006, 110, 19671.
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WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROD MODYFIKOWANYCH
MONOWARSTWAMI CYKLODEKSTRYN

Urszula E. Majewska, Kazimierz Chmurski, Renata Bilewicz

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, ulamaj@chem.uw.edu.pl
Elektrody złote modyfikowane tiolowanymi cyklodekstrynami oraz
odpowiednimi porfirynami zostały zastosowane do elektrochemicznego pomiaru
poziomu tlenu w roztworach biologicznych. Właściwości monowarstw
cyklodekstrynowych scharakteryzowano techniką woltamperometrii cyklicznej
a strukturę powierzchni złota pokrytego cyklodekstrynami zobrazowano za pomocą
mikroskopii AFM .
Zastosowano sekwencyjną procedurę przygotowania elektrody pokrytej
cyklodekstrynami, obejmującą: 1) samoorganizację cyklodekstryn z roztworu, 2)
kompleksowanie odpowiedniej metaloporfiryny w hydrofobowej wnęce cyklodekstryny
a nastepnie sprawdzano ich działanie wobec zmieniającego sie poziomu tlenu
w biologicznych roztworach, w tym także w roztworze stanowiącym medium
do hodowli komórkowej. Eksperymenty miały więc na celu wstepną ocenę możliwości
wykorzystania elektrod złotych pokrytych monowarstwą cyklodekstryn, których
molekularne luki wypelnione są metaloporfirynami, jako elektrochemicznych sensorów
na tlen. O wyborze porfiryny jako molekularnego „gościa” w cząsteczkach
cyklodekstryn zdecydowały specyficzne fotoczułe właściwości pierścieni
porfirynowych oraz zdolność do przenoszenia elektronów. Dzieki fotouczulającym
własnościom porfiryny znalazły zastosowanie kliniczne m.in wykorzystywane są do
zwalczania raka techniką terapii fotodynamicznej (PDT). Związki tez wzbudzone przez
światło o określonej długości fali
posiadają zdolność przekazywania energii
cząsteczkon tlenu, przenosząc go następnie do wzbudzonego stanu singletowego lub
generując w komórce wolne rodniki, które rozpoczynają procesy chemiczne
prowadzące do niszczenia organelli komórki nowotworowej.
Rozpoczęte badania elektrochemiczne w roztworach biologicznych bez obecności
komórek nowotworowych bedą w dalszym etapie rozszerzone o pomiary poziomu tlenu
przy zachowaniu tych samych warunków, ale w środowisku, w którym żyją i namnażają
się komórki.
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TRI AND TETRAAZA DERIVATIVE COMPLEXES OF SC AS PRECURSORS
FOR THERAPEUTIC RADIOPHARMACEUTICALS

Agnieszka Majkowska, Aleksander Bilewicz
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ul. Dorodna 16 , 03-195 Warszawa, agam2@o2.pl
The medium energy β– emitter 47Sc is a promising therapeutic radioisotope for the
curative treatment of cancer using labelled biomolecules. It has a half-life of T1/2 =3.35
days and maximum β- energy of 600 keV, resulting in a short range of radiation in
tissue. The decay is accompanied by the emission of low energy γ radiation with Eγ
=159 keV suitable for simultaneous imaging. 47Sc could be produced by irradiation of
47
Ti target with high energy neutrons (En>1 MeV).
Sc3+ has ionic radius 74.5 pm (CN=6) and is chemically similar to Ga3+, In3+, Y3+
and heaviest lanthanides therefore ligands developed for these cations should be suitable
for chelating 47Sc. In order to find best chelators for attaching 47Sc to biomolecules the
formation of Sc3+ complexes with 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,7-bis acetic acid
(DO2A), 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTA) and 1,4,7triazacyclononane-1,4,7 triaacetic acid (NOTA), were studied by capillary and paper
electrophoresis and thin layer chromatography.
The DOTA and DO2A ligands were purchased from Macrocyclics Company.
NOTA ligand was synthesized by reaction of cyclem with bromoacetic acid. The purity
of the product was checked by MS and NMR methods. The Sc3+ complexes with
macrocyclic ligands were synthesized by mixing of 1.5 mM aqueous solution of the
ligand with 1.5 mM of aqueous solution of Sc3+. When this reaction reached equilibrium
(8 days), the small sample of solution was injected into the capillary to detect the
concentrations of complex and ligands, and the stability constants were calculated from
the free ligand. Formation kinetics and stability of Sc3+ complexes were studied using γemitted 46Sc (T1/2=83.8 d) radiotracer.
From determined by CE free ligands concentrations in equilibrium the conditional
stability constants were calculated. Taking into account stepwise protonation constants
of the stability constants of Sc(DOTA), logKScDOTA=24.2, Sc(NOTA) logKScNOTA=15,79
and Sc(DO2A), logKScDO2A=11,81 were determined. The results indicate that Sc3+,
similarly to lanthanides and Y3+, forms most stable complexes with DOTA ligand.
The electrophoresis and ion exchange adsorption indicate that Sc3+ forms with
DOTA anionic complexes, with NOTA neutral and with DO2A cationic complexes. In
DOTA complexes Sc3+ exhibits CN=8 and NOTA and DO2A CN=6.
The high thermodynamic stability and inertness of the Sc3+ DOTA complexes
indicate that 47Sc labeled biomolecules could be alternative to 177Lu
radiopharmaceuticals.
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SYNTHESIS AND PROPERTIES OF FIRE-RESISTANT UREA-URETHANE
COMPOSITES WITH NANO-SIZED FILLERS OBTAINED FROM
METHYLALUMOXANES

M. Marczewski,a B. Sienkiewicz,a A. Boczkowska,b A. Pietrzykowski a
a

Warsaw University of Technology, a Faculty of Chemistry,
Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, marmac@ch.pw.edu.pl
b
Faculty of Materials Science and Engieneering,
Woloska 141, 02-507 Warsaw, Poland

Urea-urethane nanocomposites with fillers obtained from modified
methylalumoxane oligomers were studied. Segmented urea-urethane elastomer with
linear macromolecular structure, consisted of hard and soft segments, was used as a
nanocomposite matrix. Dicyandiamide was used as a chain extender.
In order to obtain hybrid nanocomposites, ethylene oligoadipate (OAE) was
modified by the reaction with methylalumoxanes (MAO) prior to use. The excess of
active methyl groups of MAO was deactivated by the reactions with alcohols or
alkylphosphates
(Fig 1 a). This method allowed to introduce nano-sized aluminum-oxide based moieties
into the polyurethane.
The above procedure allowed achieving the homogeneous molecular dispersion of
aluminum-oxide units in the polyurethane matrix (Fig 1 b) in order to obtain ureaurethane nanocomposites with higher fire-resistance and improved mechanical
properties.
Fig 1. a). Reactions of MAO with 2-propanol, 1-pentanol and esters of phosphoric acid
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INFLUENCE OF PERFLUORINATED COMPOUNDS ON MODEL LIPID
MEMBRANE SYSTEMS.
Dorota Matyszewska,a Britta Lindholm- Sethson,b Renata Bilewicz a
a

Department of Chemistry, University of Warsaw,
ul. Pasteura 1, 02093 Warsaw, dchibowska@chem.uw.edu.pl
b
Department of Chemistry, Umeĺ University, S-901 87 Umea, Sweden
Perfluorinated compounds (PFCs) are fully fluorinated fatty acid analogues found
ubiquitously in the environment. Recently they have attracted scientists’ attention due to
their presence in even remote locations and also in human body [1,2]. Since
perfluorinated compounds are characterized by relatively high stability, they can be
accumulated mainly in blood and liver [3]. Moreover, they affect such properties of cell
membranes as their permeability [4]. Therefore, the influence of selected compounds,
perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctanesulphonic acid (PFOS), on the
structure and organization of lipid membranes was studied using the Langmuir–
Blodgett technique and electrochemical methods
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) has been chosen as a
component of a simple model of biological membranes. The presence of both PFOA
and PFOS in the subphase affected the phase transitions of the lipid layer and the
formation of a more fluidic layer was observed at the air-water interface. The influence
of perfluorooctanesulphonic acid proved to be more pronounced.
The total lipid extract from mycoplasma Acholeplasma laidlawii was then used
as a more complex model membrane system. Since the extract is easy to prepare and the
acyl chain composition in the membrane can be considerably altered by introducing
hydrophobic and amphiphilic molecules, it has been earlier widely used to investigate
biochemical and physico chemical properties of cell membranes [5]. The changes of the
surface pressure- area per molecule isotherms were explained in terms of increased
fluidity of the film in the presence of PFCs. Changes of molecular packing of the model
membrane were observed when the monolayer was compressed to surface pressure
30mN/m, under which the monolayer resembles best the bilayer membrane structure.
Lipid layers were transferred onto the electrode by means of Langmuir-Schaefer
technique. Voltammetric studies of supported lipid film revealed that incubation in the
PFOS solutions affects electrode capacitance and electron transfer rate constant of two
electroactive species added to the solution: hexacyanoferrates and menadione. This
reflects changes in molecular packing also of the supported lipid layers under influence
of PFCs.

[1] J.P Giesy, K. Kannan, Environ. Sci. Technol. 2001, 35, 1339-1342.
[2] K. Kannan, J. Koistinen, K. Beckmen, T. Evans, P. D. Jones, E. Helle, M. Nyman, J.P Giesy, Environ.
Sci. Technol. 2001, 35, 1593-1598A.
[3] C. Lau, J.L. Butenhof, J.M. Rogers, Tox. Appl. Pharm. 2004, 198, 231-241.
[4] W. Hu, P.D. Jones, L. King, P. Fraker, J. Newsted, J.P. Giesy, Comp. Biochem. Phys. C 2003, 135,
77-88.
[5] A.S. Andersson, L. Rilfors, R. N.A.H. Lewis, R.N.McElhaney, G. Lindblom, Biochim. Biophys. Acta
1998, 1389, 43-49.
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THE ROLE OF IRON IN NO-DNA INTERACTION
Sylwia Męczyńska, Hanna Lewandowska, Marcin Kruszewski
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16 Dorodna Str. 03-195 Warszawa, mesyl@ichtj.waw.pl
Dinitrosyl iron (II) complexes (DNIC) are an abundant in living organisms NO
compexes, playing an important role in the NO-dependent regulation of cellular
signalling pathways. However, little is known about DNIC genotoxicity. We examined
DNIC interactions with DNA, choosing two ligands: glutathione and histidine, each
representing different dinitrosyl iron complex with proteins. Glutathione is a lowmolecular thiol compound ubiquitous in all kinds of cells and displaying a wide range
of biological activities. Dinitrosyl-dithiol iron (II) complexes are well characterised
species, in which iron atom is chelated by two S-2 atoms and two NO molecules.
Histidine is an amino acid, which imidazole ring participates in DNIC formation in nonthiol proteins. In the histidine dinintrosyl iron complexes, iron is coordinated to the N7
atom of imidazole ring.
Complexes of iron with histidine and glutathione were obtained in vitro and the
interactions of these complexes with DNA was studied by circular dichroism
spectroscopy. Formation of DNIC complexes was monitored by UV/VIS spectroscopy,
IR spectroscopy and NMR. We examined the influence of increasing amounts of Fe(II)
ions, either in the form of dinitrosyl complexes or in the form of hydrated Fe(II) ions,
on DNA conformation in different pH and ionic strength conditions.
The right band of the DNA spectrum is monotonously decreased by the increase
of the FeSO4 concentration. This effect is completely suppressed in pH 7. Increasing
ionic strength also eliminates this effect gradually. The small decrease in the intensity of
the right band of the circular dichroism spectrum of DNA, upon addition of Fe(II) up to
1:1 molar ratio indicates that the interaction between the metal complex and DNA
induces only slight modifications to the native conformation of DNA. Disappearance of
this effect in pH 7 illustrates that observed effect comes from an external electrostatic
binding interaction, between the Fe(II) cation and the negatively charged phosphate
groups of DNA. In pH 7 Fe(II) is present in the solution in the form of Fe(OH)2, and
therefore, is no longer attracted to DNA. Influence of ionic strength supports this
explanation. Similar spectra were found by Silvestri et al. [1] for Fe (Salen) complexes
and also attributed to ionic interaction.
Supported by the Polish State Committee (KBN) statutory grant for the INCT.

[1 Wolak M., van Eldik R. Coord. Chem. Rev. 2002, 230, 263-282.
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SPECIATION OF PLATINUM IN PLANTS
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The introduction of automobile catalytic converters caused increase of the
platinum group metals (PGM): platinum, palladium and rhodium emission with exhaust
fumes into the environment. Consequently, elevated PGM levels were found in different
environmental matrices (road dusts, soils, plants etc). Speciation analysis of platinum in
complex matrices, such as environmental or biological samples, is still a difficult task
due to its extremely low concentrations and significant matrix effects. The
determination of platinum in these materials may be possible thanks to development of
extremely sensitive analytical methods with detection limits in the ng/kg range and
below. Nevertheless, investigation of mobility and bioavailability of Pt is necessary, as
it allows to assess the phytotoxicity of the metal emitted from automobile catalysts.[1,2]
The bioaccumulation of Pt by Arabidopsis thaliana cultivated hydroponically with
nutrient solutions containing Pt(II) ions at elevated (50 µg L-1 and 500 µg L-1)
concentrations was studied by using inductively coupled plasma mass spectrometry
(ICP MS). The obtained results showed that most of the metal (6 mg of Pt per g of the
sample) was accumulated in roots (86%), and only a small fraction was really
metabolised and transported to leaves (14%). The water soluble platinum species were
extracted from roots and leaves and separated by SEC – ICP MS.

[1] L. Bencs, K. Ravindra, R. Van Grieken, Spectrochim. Acta Part B, 2003, 58, 1723–1755.
[2] S. Lustig, B. Michalke, W. Beck, P. Schramel, Fresenius J. Anal. Chem., 1998, 360, 18-25.
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ZASTOSOWANIE WĘGLI AKTYWNYCH JAKO NOŚNIKÓW KATALIZATORÓW
NiMo PRZEZNACZONYCH DO PROCESU HYDROODSIARCZANIA
E. Miśkiewicz,a W. Raróg-Pilecka,a M. Irach,a R. Narowski,b Z. Kowalczyk a
a

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, elzbieta.miskiewicz@wp.pl
b
INS w Puławach, Al. 1000-lecia PP 13a, 24-110 Puławy
Hydroodsiarczanie (HDS) surowców naftowych, ze względu na skalę i znaczenie,
jest największym procesem katalitycznym realizowanym we współczesnym przemyśle
chemicznym. Typowe katalizatory do procesu HDS destylatów, to siarczkowe formy
CoMo (lub NiMo) osadzone na tlenku glinu. W literaturze opisano wiele układów
osadzonych na różnego typu nośnikach. Obiecujące wyniki uzyskano dla kontaktów
opartych na węglach aktywnych.[1,2]
Dostępne na rynku węgle aktywne różnią się między sobą szeregiem cech:
własnościami powierzchni, porowatością, itp. Obróbka termiczna węgla, w
kontrolowanych warunkach, pozwala na uzyskanie materiału o powtarzalnych
parametrach: wysokiej czystośći i pozbawionego w znacznej mierze różnorodnych
kompleksów powierzchniowych, dzięki czemu można porównywać ze sobą osadzone
na nim kontakty.
Celem prac było zbadanie wpływu obróbki wyjściowego materiału węglowego na
aktywność katalizatorów typu Ni-Mo/C w reakcji HDS tiofenu. Zoptymalizowano
również procedurę wprowadzania na nośnik prekursorów metali (niklu i molibdenu).
Pakiety grafitopodobne w nośniku C1

MoS2

Rys. 4. Obraz z transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) dla układu typu
MoNi/węgiel

[1] M. Kouzu et al., Appl. Catal A, 2004, 265, 61.
[2] E. Miśkiewicz et al., Pol. J. Chem., 2006, 80, 1919.
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REAKCJE W FAZIE STAŁEJ TLENKÓW MANGANU
Z TLENKAMI WAPNIA I BARU

Monika Mraz, Zygmunt Gontarz

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, KChNiTCS,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, mraz@ch.pw.edu.pl
Prezentowane wyniki dotyczą badań prowadzonych w Katedrze Chemii
Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego nad mechanizmami reakcji jakim ulegają
połączenia pierwiastków bloku dsp w fazie stałej, a szczególnie tlenowe zwiazki
manganu.
Najistotniejszą, pierwotną częścią makroskopowego mechanizmu rozkładu
związków jest jego część czysto chemiczna, polegająca na przemianie elementów
strukturalnych, z których zbudowany jest dany związek, czyli mechanizm na poziomie
drobinowym. Dzięki zaproponowanej przez A. Górskiego definicji rdzeniowej
pierwiastków [1] można w prosty sposób przejść od pierwiastków chemicznych do
bardziej złożonych pod względem budowy elementów strukturalnych związków
chemicznych, takich jak: kationy, aniony, cząsteczki elektroobojętne, które nazywamy
drobinami. Przy rozważaniach nad mechanizmami rozkładów związków na poziomie
drobinowym oraz nad mechanizmami reakcji stosuje się również klasyfikację
morfologiczną Górskiego [2] oraz wynikającą z niej jednolitą definicję reakcji kwasowo
– zasadowych i utleniająco – redukujacych. Przy takim podejściu możliwe jest ujecie
obok struktur drobin również ich elementarnych przekształceń, które składają się na
bardziej złożone rzeczywiste przekształcenia drobin..
Metoda ta została zastosowana dla pierwiastków bloku sp. Prezentowana praca
jest próbą zastosowania metody klasyfikacyjnej w obszarze pierwiastków bloku dsp.
Odmienności w budowie stanów walencyjnych pierwiastków bloku dsp w porównaniu z
pierwiastkami bloku sp powodują, że występują wśród nich innego rodzaju relacje
strukturalne oraz innego typu przemiany elementarne.
Przedmiotem badań jest analiza reakcji pomiędzy tlenkami manganu (MnO,
Mn2O3, MnO2) a tlenkami wapnia (CaO) oraz baru (BaO2). Badania przeprowadzono z
wykorzystaniem podstawowych metod stosowanych w tego typu pracach.
Charakterystykę termiczną badanych związków określono za pomocą DTA, DTG i TG,
w atmosferze azotu. Natomiast substraty i produkty przeprowadzonych reakcji
analizowano przy użyciu rentgenowskiej analizy fazowej.
Planowanie eksperymentów, wyjasnienie mechanizmów etapowych reakcji oparto
na klasyfikacji Górskiego.

[1] A Górski , Pol. J. Chem. 2005, 79, 1435.
[2] A Górski , Pol. J. Chem. 2001, 75, 159.
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CHARAKTERYSTYKA TERMOCHEMICZNA WYBRANYCH
KALIKS[N]ARENÓW I KALIKS[N]REZORCYNARENÓW
Małgorzata Szewczyk, Tomasz Pawłowski, Małgorzata Musialik,
Grzegorz Litwinienko

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii,
Pasteura 1, 02-093 Warszawa,polta@chem.uw.edu.pl
Kaliks[n]areny i kaliks[n]rezorcynareny są związkami makrocyklicznymi
powstającymi w wyniku kondensacji fenoli z aldehydami. Związki te wzbudzają duże
zainteresowanie w chemii supramolekularnej, ponieważ charakteryzują się wieloma
cennymi właściwościami, m.in. selektywnym kompleksowaniem jonów metali i
cząsteczek obojętnych.

C-metylokaliks[4]rezorcynaren

kaliks[4]aren

W badaniach monitorowano reakcje rozpadu krystalicznych kompleksów
makrocykl-rozpuszczalnik za pomocą termograwimetrii (TG) oraz skaningowej
kalorymetrii różnicowej (DSC).

Przykładowe wykresy TG i DSC dla kompleksu C-metylokaliks[4]rezorcynaren-metanol

Badanymi związkami były: C-metylokaliks[4]rezorcynaren, C-undecylokaliks[4]rezorcynaren, p-tert-butylokaliks[4]aren, p-tert-butylokaliks[6]aren i kaliks[4]aren
krystalizowane z metanolu, etanolu, dioksanu, acetonu i acetonitrylu. Wyznaczono
strukturę krystalograficzną C-undecylokaliks-[4]rezorcynarenu krystalizowanego z
acetonu. W pracy zbadano również wpływ aktywności antyoksydacyjnej
kaliks[4]rezorcynarenów na proces utleniania wybranych kwasów tłuszczowych.
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WPŁYW PH NA ANTYOKSYDACYJNE DZIAŁANIE WYBRANYCH POLIFENOLI
W UKŁADACH HETEROGENICZNYCH

Małgorzata Musialik, Aleksandra Gaik, Grzegorz Litwinienko

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, litwin@chem.uw.edu.pl
Oksydatywne uszkodzenia biomolekuł (lipidów, białek i cukrów) prowadzą do
szeregu patologicznych zmian w komórkach, stanowią molekularną podstawę procesów
starzenia i przyczyniają się do rozwoju wielu ciężkich schorzeń takich jak choroby
serca, miażdżyca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i nowotwory.
Autooksydacja jest procesem wolnorodnikowym przebiegającym według
mechanizmu łańcuchowego, z wyróżnionymi etapami inicjacji, propagacji oraz
terminacji. W etapie propagacji powtarzany jest wielokrotnie (czasami kilka tysięcy
razy) proces przyłączania cząsteczki tlenu do rodnika lipidowego (rodnika alkilowego,
L•) z wytworzeniem rodnika nadtlenkowego: L• + O2 → LOO• oraz odrywania atomu
wodoru z następnej cząsteczki biomolekuły przez nowo powstały rodnik nadtlenkowy:
LOO• + L-H → LOOH + L•. Antyoksydanty interwentywne przeciwdziałają propagacji
łańcucha autooksydacji według równania:
ArOH + LOO• → ArO• + LOOH
(1)
Szybkość tego procesu zależy m.in. od budowy antyoksydanta i rodzaju
rozpuszczalnika, a mechanizm przeniesienia atomu wodoru dla fenolu neutralnego różni
się od mechanizmu dla fenolu zdysocjowanego. [1,2,3]
W pracy prezentowane są badania wpływu pH na aktywność antyutleniającą kilku
wybranych fenoli:
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Pomiary szybkości pochłaniania tlenu w procesie inicjowanej autooksydacji lipidu
(emulsje linolanu metylu lub mieszaniny estrów metylowych nienasyconych kwasów
tłuszczowych, zdyspergowanych w wodzie przy użyciu surfaktanta anionowego,
dodecylosulfonianu sodu) prowadzono za pomocą elektrody tlenowej Clarka. Uzyskane
parametry pozwoliły na zbadanie wpływu pH na szybkość autooksydacji i wartość stałej
szybkości reakcji (1) w zakresie od 4 do 9.
[1] a) G. Litwinienko, K. U. Ingold, J. Org. Chem. 2003, 68, 3433-3438. b) G. Litwinienko, K. U. Ingold,
J. Org. Chem. 2004, 69, 5888-5896. c) G. Litwinienko, K. U. Ingold, J. Org. Chem. 2005, 70, 89828990.
[2] M. Musialik, G. Litwinienko, Org. Letters 2005, 7, 4951-4954.
[3] G. Litwinienko, K. U. Ingold, Acc. Chem. Res. 2007, 40, 222-230.
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ELEKTRODY MODYFIKOWANE LIPIDOWYMI FAZAMI DO KONSTRUKCJI
BIOOGNIWA
Ewa Nazaruk, Sławomir Smoliński, Renata Bilewicz

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, enaz@chem.uw.edu.pl
Bioogniwa paliwowe należą do grupy ogniw paliwowych, które do
przekształcania energii chemicznej w elektryczną wykorzystują enzymy redox jako
biokatalizatory. Zaletą tego typu ogniw jest możliwość wykorzystania jako paliw
naturalnych surowców np. glukozę, alkohol etylowy. W konstrukcji bioogniwa ważne
jest unieruchomienie biokatalizatora na powierzchni elektrody w formie natywnej. Do
tego celu zastosowaliśmy ciekłokrystaliczne lipidowe fazy kubiczne zbudowane z
dwuwarstw lipidowych poprzecinanych systemem kanałów wodnych. Główny problem
w konstruowaniu elektrod modyfikowanych enzymami związany jest z dużą odległością
pomiędzy centrum aktywnym enzymu a powierzchnią elektrody. Przeniesienie
elektronów pomiędzy enzymem a powierzchnią elektrody jest bardzo wolne lub
niemożliwe. Dlatego też stosuje się mediatory, związane z elektrodą lub swobodnie
dyfundujace w roztworze oraz matrycy, które pośredniczą w przeniesieniu elektronów
pomiedzy enzymem a elektrodą.
Do konstrukcji bioanody zastosowaliśmy elektrodę z węgla szklistego
modyfikowaną fazą kubiczną zawierającą oksydazę glukozową z Aspergillus niger w
obecności zieleni metylenowej jako mediatora, zaś jako biokatodę zastosowaliśmy
elektrodę z węgla szklistego modyfikowaną fazą kubiczną z unieruchomioną lakazą z
Cerrena unicolor oraz ABTS jako mediatorem. Lakaza (EC 1.10.3.2) jest
miedzioproteiną katalizującą czteroelektronową redukcję tlenu do wody. Oksydaza
glukozowa (1.1.3.10), z grupą prostetyczną FAD, katalizuje utlenianie glukozy do
kwasu glukonowego z jednoczesnym wytworzeniem nadtlenku wodoru. Bioogniwo
wykorzystuje zatem glukozę jako paliwo anodowe oraz tlen jako paliwo katodowe.

Schemat bioogniwa
Wyznaczyliśmy podstawowe parametry bioogniwa. Potencjał obwodu otwartego
ogniwa jest równy 600 mV. Prąd (Icell) oraz napięcie (Vcell) ogniwa wyznaczyliśmy przy
zastosowaniu oporów w zakresie od 10 kΩ do 10 MΩ. Wraz ze zwiększaniem
przykładanego oporu zwiększało się napięcie oraz moc ogniwa osiągając największą
wartość dla oporu równego 1 MΩ. Przy obciążeniu 1 MΩ uzyskano gęstość mocy
ogniwa równą 3 µW/cm2.
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NOWE KOMPOZYTY POLIURETANOWO – TKANINOWE
I ICH ZASTOSOWANIA JAKO MATERIAŁY OPATRUNKOWE
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Kompozyty poliuretanowo – tkaninowe należą do grupy tworzyw warstwowych,
tzw. laminatów. Są one otrzymywane są przez przesycanie spoiwem poliuretanowym
podłoża włóknistego – mat lub tkanin. Materiały te znalazły zastosowanie nie tylko w
przemyśle odzieżowym czy obuwniczym, ale również w medycynie – jako tzw. lekkie
gipsy. Jednak, pomimo dobrych właściwości biologicznych, laminaty takie nie były
dotychczas stosowane jako materiały opatrunkowe do tamowania krwawienia i ochrony
ran.
W pracy podjęto badania, których celem było otrzymanie kompozytu
poliuretanowo – tkaninowego przeznaczonego do kontaktu z płynami ustrojowymi
(krwią) oraz ocena przydatności jako materiału opatrunkowego. Pracę podzielono na
dwa etapy. Celem części pierwszej był dobór podłoża włóknistego oraz składników
spoiwa poliuretanowego tak, aby przygotowane laminaty były miękkie i przyjemne
w dotyku. Dodatkowo na powierzchnię kompozytu naniesiono dekstranomer - środek
przyspieszający gojenie ran. W części drugiej obserwowano zachowanie się laminatów
i zmiany ich właściwości fizykochemicznych pod wpływem kontaktu z roztworem
Ringera, symulującym środowisko płynów ustrojowych. Podczas oddziaływania
roztworem Ringera na kompozyty poliuretanowo – tkaninowe obserwowano zmiany
wizualne wyglądu powierzchni kompozytu. Parametry takie jak degradowalność
i toksyczność produktów rozkładu powłoki poliuretanowej pod wpływem działania
roztworu Ringera, określano metodą spektroskopii w podczerwieni i metodą
jednoosiowego rozciągania. Celem sprawdzenia, czy otrzymany laminat jest tzw.
„materiałem oddychającym” przeprowadzono oznaczenie przepuszczalności pary
wodnej.
Po zoptymalizowaniu składu spoiwa poliuretanowego otrzymano laminat o dobrej
układalności, bez efektu nadmiernego usztywnienia podłoża włóknistego. Otrzymana
powłoka poliuretanowa charakteryzowała się paroprzepuszczalnością, stabilnością
chemiczną podczas kontaktu z roztworem Ringera i brakiem zagrożenia
toksykologicznego. Uzyskane wyniki uznano za obiecujące. Badania należałoby
uzupełnić o pomiar ciężaru cząsteczkowego spoiwa poliuretanowego przed i po
kontakcie z roztworem Ringera.
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STEROWANIE SKŁADEM DYNAMICZNYCH BIBLIOTEK KOMBINATORYJNYCH
MAKROCYKLICZNYCH IMIN ZA POMOCĄ TEMPLATOWANIA KATIONAMI
METALI ALKALICZNYCH
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b
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Istotnym zagadnieniem chemii supramolekularnej jest projektowanie ligandów
zdolnych do specyficznego wiązania cząsteczek gości. Aby tego dokonać, konieczne
jest ugruntowanie podstaw efektywnej syntezy związków makrocyklicznych o ustalonej
wielkości i strukturze.
Metodologia Dynamicznej Chemii Kombinatoryjnej, [1] dziedziny zakorzenionej
w chemii supramolekularnej, polega na wytworzeniu biblioteki kombinatoryjnej
stosując dowolną reakcję odwracalną pomiędzy α,ω-dwufunkcyjnymi substratami.
Dodatek pewnych substancji (templatów) mogących niekowalencyjnie oddziaływać
z elementami biblioteki zmienia położenie stanu równowagi układu, a w konsekwencji
populację poszczególnych składników biblioteki.[2,3] Takie podejście pozwala
syntezować i testować dużą liczbę składników w krótkim czasie, wobec czego wymaga
adekwatnie szybkiej metody analitycznej.
Niniejsza prezentacja przedstawia badania zmierzające do konstrukcji ligandów
makrocyklicznych zawierających jednostki furanowe lub tiofenowe. W naszej syntezie
wykorzystujemy 2,5-diformylofuran i 2,5-diformylotiofen oraz szereg alifatycznych
diamin oraz diaminoeterów o zróżnicowanej długości łańcucha. Jako templatów
używamy kationów metali pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków. Jako
podstawowych technik analitycznych do określania składu bibliotek używamy
spektrometrii mas ze źródłem jonów typu ESI oraz wysokosprawną chromatografię
cieczową.

[1] Rowan, S.J.; Cantrill, S.J.; Cousins, G.R.L.; Sanders, J.K.M.; Stoddart, J.F. Angew. Chem. Int. Ed.,
2002, 41, 899-952.
[2] Otto, S., Furlan, R.L.E., Sanders, J.K.M., Drug Discovery Today, 2002, 7, 117-125.
[3] Lehn, J.-M. Chem. Eur. J., 1999, 5, 2455-2463.

75

P-64

BADANIE MECHANIZMU ALKILACJI TOLUENU PROPENEM NA
KATALIZATORZE ZASADOWYM. OBLICZENIA DFT
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Proces alkilacji związków aromatycznych polega podstawieniu grupą alkilową
molekuły aromatycznej w pierścieniu lub w łańcuchu bocznym. W obecności
katalizatora zasadowego alkilacja olefiną prowadzi do wydłuzenia łańcucha bocznego
molekuły. Proces ten został opisany w 1954 r. przez H. Pinesa, JACS 77(1955)554.
Reakcje alkilacji prowadzone na katalizatorach zasadowych mają znaczenie
przemysłowe np. przy produkcji: tworzyw sztucznych, perfum, rozpuszczalników,
materiałów budowlanych, paliw i leków. Przykładem komercyjnego zastosowania
procesu alkilacji jest otrzymywanie izo-butylobenzenu (IBB), który jest głównym
surowcem w produkcji Ibuprofenu - leku przeciwzapalnego i przeciwbólowego. IBB
otrzymuje się w procesie alkilacji toluenu propenem. Proces ten jest prowadzony przez
firmę Chevron Phillips Chem. Co, która jest głównym dostawcą IBB. Prace nad
poprawą wydajności procesu prowadzi również firma BASF.
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Schemat jednej z badanych ścieżek otrzymywania izo-butylobenzenu.
W prezentowanej pracy przedstawiamy wyniki badań obliczeniowych nad
mechanizmem alkilacji toluenu propenem w obecności Na2 katalizatora zasadowego.
Obliczenia prowadziliśmy stosując metodę DFT/B3LYP/6-311++G** oraz
oprogramowanie Gaussian’03. Energetykę reakcji wyznaczyliśmy w oparciu o wartości
swobodnej entalpii Gibbsa (∆G). Celem pracy było opisanie ilościowe mechanizmu
reakcji, barier i profili energetycznych oraz znalezienie optymalnej ścieżki reakcji.
Badaliśmy dwie ścieżki reakcji A i B. Ścieżkę A modelowano wg. założeń Pinesa, zaś
ścieżka B była procesem konkurencyjnym.
Każda ze ścieżek składała się z trzech etapów: (i) insercja propenu w molekule
Ph-CH2Na; (ii) wymiana atomów Na/H; (iii) desorpcja produktów reakcji: nbutylobenzenu (nBB)i izo-butylobenzenu (IBB). Obie badane ścieżki reakcji wymagały
pokonania dwóch barier: z których, pierwsza, utworzenie n-PhC4H8Na i izo-PhC4H8Na,
dla ścieżki A wyniosła odpowiednio 22 i 19 kcal/mol, a w przypadku ścieżki B, 38 i 34
kcal/mol. Pokonanie drugiej bariery, wymiany Na/H, w przypadku ścieżki A wymagało
nakładu energii odpowiednio 15 i 18 kcal/mol, a dla ścieżki B, 33 i 35 kcal/mol. Na
podstawie otrzymanych wyników możemy stwierdzić, że preferowaną ścieżka reakcji
jest A, co potwierdza założenia Pinesa.
Zbadany przez nas mechanizm procesu alkilacji może posłużyć do przewidywania
produktów alkilacji toluenu alkenami o dłuższych łańcuchach, które prowadzą do
utworzenia bardziej złożonych struktur łańcucha bocznego alkiloaromatów.
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ZASTOSOWANIE METODY „POLYMERIC SPONGE METHOD” DO
OTRZYMYWANIA DYSKÓW FILTRACYJNYCH Z Al2O3
Krzysztof Perkowski, Janusz Sokołowski, Mikołaj Szafran
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W metodzie polymeric sponge method stosowane są materiały o zdefiniowanej
strukturze przestrzennej (np. tworzywa poliuretanowe) w celu otrzymywania
ceramicznych tworzyw porowatych. Na polimerowym podłożu osadza się masę lejną z
określonego proszku ceramicznego następnie nadmiar masy jest usuwany, kształtki są
suszone oraz spiekane w zadanej temperaturze. W procesie spiekania podłoże
poliuretanowe ulega dekompozycji termicznej, a powstały ceramiczny czerep przyjmuję
teksturę tworzywa. Tak otrzymane materiały ceramiczne odznaczają się dużą
przepuszczalnością i porowatością.
Metoda polymeric sponge method została zastosowana do otrzymania dysków
filtracyjnych z tlenku glinu, przeznaczonych do separacji zanieczyszczeń olejowych z
emulsji wodno-olejowych. Gęstwę ceramiczną z tlenku glinu firmy Alcoa o średniej
średnicy ziarna 0.5 µm przygotowano na bazie wody jako rozpuszczalnika oraz
dodatków w postaci upłynniaczy i spoiwa. Przygotowano dwie masy lejne różniące się
pod względem zawartości tlenku glinu oraz rodzaju zastosowanych spoiw i
upłynniaczy. Pierwsza z nich składała się z 75% Al2O3 oraz CA (kwas cytrynowy) i
DAC (wodorocytrynian diamonu) podstawowych upłynniaczy oraz spoiwa o handlowej
nazwie Rokryl 73B z „Zakładów Organicznych Rokita”. W skład drugiej masy lejnej
weszły następujące składniki: 85% wag. Al2O3, PAW (polialkohol winylowy) o stopniu
hydrolizy 88-89% i masie cząsteczkowej 72 tys. jako spoiwo oraz upłynniacze CA,
DAC oraz Dispex A40 (nisko spolimeryzowany akrylan amonu). Obie masy lejne
zostały scharakteryzowane pod względem lepkości przy użyciu wiskozymetru firmy
Brookfield DV2. Zmiany w ilości fazy stałej, jak i różnice w składzie mas lejnych
przekładają się na późniejsze właściwości otrzymanych tworzyw ceramicznych.
Po odważeniu wymaganych ilości poszczególnych składników były one mieszane
w młynku odśrodkowo planetarnym, kulowym typu PM 100 firmy Retsch przez 60
minut przy prędkości obrotowej 300 obrotów na minutę. Wycięte kształtki z pianki
poliuretanowej o znanych wielkościach komórek 440-520 µm oraz 1080-1580 µm były
nasączane masą lejną, następnie nadmiar gęstwy ceramicznej był usuwany poprzez
ściskanie kształtki do 15% jej wysokości. Kolejnym etapem było suszenie w
temperaturze 25oC, a następnie kształtki były poddane procesowi spiekania w
temperaturze 1550oC przy szybkości grzania 1oC/min do temperatury 800oC i od 801oC
3oC/min z przytrzymaniem w zadanej temp. przez 1h.
Po procesie spiekania kształtki zostały scharakteryzowane pod względem
porowatości otwartej, nasiąkliwości oraz wytrzymałości na ściskanie. Tak otrzymane
kształtki poddano testom w instalacji do rozdzielania drobno zdyspergowanych emulsji
wodnych.[1]

[1] Sokołowski J., Perkowski K., Szafran M., Ceramika 2006, 96, 523-530.
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LUMINESCENCYJNE FALE CHEMICZNE W OSCYLACYJNYM UTLENIANIU
2+
JONÓW SCN- ZA POMOCĄ H2O2, KATALIZOWANYM JONAMI Cu
Katarzyna Pękala, Rafał Jurczakowski, Marek Orlik
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ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, kpekala@chem.uw.edu.pl
Reakcja utleniania jonów rodankowych wodą utlenioną w środowisku
alkalicznym może przebiegać w sposób oscylacyjny, jeśli proces ten jest katalizowany
jonami miedzi(II).[1] Układ ten jest jednym z nielicznych przykładów reakcji, w której
oscylacje mogą przebiegać zarówno w reaktorze przepływowym jak i zamkniętym. W
tym drugim przypadku oscylacje mają jednak charakter przejściowy i wygasają po
około 10 cyklach, tj. ok. 40 minutach. Na mechanizm tej skomplikowanej reakcji składa
się ok. 27 etapów. Oscylacyjnym zmianom ulegają między innymi stężenia katalizatora
Cu(I) oraz Cu(II).[2] Jony te, tworząc połączenia z anionami SCN-, powodują subtelną
zmianę barwy roztworu (z prawie bezbarwnej na jasnozieloną) w trakcie oscylacji.
Fale chemiczne są strukturą czasowo-przestrzenną tworzącą się w wyniku
sprzężenia nieliniowej kinetyki reakcji chemicznej z dyfuzją. Klasycznym przykładem
tego typu struktur są fale chemiczne obserwowane w reakcji BiełousowaŻabotyńskiego.[3] Tworzenie czasowo-przestrzennych struktur w układzie SCN–-OH–H2O2-Cu2+ nie było dotychczas opisane w literaturze. W celu rejestracji tego zjawiska
do roztworu dodano luminol, który w środowisku alkalicznym i w obecności H2O2
ulega utlenianiu do jonu aminoftalowego, czemu towarzyszy emisja błękitnego światła.
Reakcja ta przebiega z szybkością zależną od stężenia jonów miedzi.
W naszych badaniach fale chemiczne były obserwowane w cienkiej warstwie
roztworu, od 0,23-2,00mm, zawierającego NaSCN, NaOH, H2O2, CuSO4 oraz luminol i
umieszczonej pomiędzy dwiema szklanymi płytkami – taki układ wykluczał ruchy
cieczy wywołane gradientami napięcia powierzchniowego. Po zmieszaniu reagentów
obserwowano cyklicznie powtarzające się wzory, utworzone przez wędrujące fale
chemiczne. Rys1 przedstawia fotografie wykonane podczas jednego cyklu
oscylacyjnego: widać morfologiczne podobieństwo pomiędzy pierwszą Rys1a i ostatnią
strukturą tego cyklu Rys1f. Dla typowych warunków eksperymentalnych, podobnie jak
w układzie mieszanym (zamkniętym), obserwuje się ok. 7 takich cykli. Ze względu na
małą intensywność luminescencji czas naświetlania w trakcie wykonywania cyfrowego
obrazu fotograficznego wynosił od 4-10 sekund. Fale chemiczne były obserwowane
również w roztworach zawierających dodatek żelu krzemionkowego (2–10%). Badania
wpływu grubości warstwy oraz lepkości roztworu, zwiększanej przez dodatek SiO2,
pozwoliły wykluczyć decydujący wpływ konwekcji na tworzące się struktury.[4]
Rys1. Luminescencyjne fale chemiczne obserwowane pomiędzy dwiema
szklanymi płytkami w reakcji utleniania SCN-. Zdjęcia wykonano po czasie
(a) 30 s, (b) 60 s, (c) 100 s, (d) 130 s, (e) 140 s, (f) 330 s od momentu
zmieszania reagentów. Obraz stanowi negatyw oryginalnej rejestracji –
ciemniejsze miejsca oznaczają większą intensywność luminescencji

[1] M. Orbán, J. Am. Chem. Soc. 1986, 108, 6893.
[2] M. Orbán, J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 4541.
[3] A. N. Zaikin, A. M. Żabotyński, Nature 1970, 225, 535,
[4] K. Pękala, R. Jurczakowski, A. Lewera, M. Orlik, J. Phys. Chem. A, w druku
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ELEKTRODY ZE STAŁYM KONTAKTEM CZUŁE NA JONY SODU
Anna Pietrzak, Magdalena Maj-Żurawska
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Obecny rozwój badań (bio)chemicznych i środowiskowych oraz automatyzacja
analiz klinicznych, stawia wysokie wymagania konstrukcyjne czujnikom chemicznym,
do których należą elektrody jonoselektywne. Zastąpienie roztworu wewnętrznego
stałym kontaktem znacznie uprościło budowę elektrod jonoselektywnych, zwiększyło
wytrzymałość mechaniczną i ułatwiło ich miniaturyzację.
Elektroda ze stałym kontaktem selektywna na jony sodu, z membraną nie
zawierającą plastyfikatora, została przygotowana przez dodanie jonoforu sodowego X
(4-tert-butylcalix [4]arene-tetraacetic acid tetraethyl ester), soli lipofilowej (Na-TFPB
(sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate)) do polimeru przewodzącego
POT (poly(3-octylthiophene)). Składniki membrany zostały rozpuszczone w
chloroformie i naniesione na elektrodę GC (glassy carbon), dając w rezultacie czujnik
ze stałym kontaktem selektywny na jony sodu. Wyniki potencjometrycznych pomiarów
aktywności jonów Na+, wyznaczone współczynniki selektywności (KNa, K, KNa,Ca, KNa,
Mg), oraz brak wpływu zmian pH ,wskazują na poprawną pracę czujnika.
Takie same badania przeprowadzono stosując planarne grafitowe elektrody
sitodrukowane, zamiast elektrod GC, uzyskując porównywalne wyniki.
Charakterystyki analityczne otrzymanych elektrod wskazują, że zaproponowany
schemat pomiarowy może stanowić podstawę konstrukcji zminiaturyzowanego układu
do analiz w przepływie.
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POLYMERIC MEMBRANE FLUORIDE-SELECTIVE ELECTRODE AS
DETECTOR FOR ENZYMATIC DETERMINATION OF GLUCOSE
Mariusz Pietrzak, Dorota Klimaszewska, Łukasz Górski, Elżbieta Malinowska

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
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Polymer membrane ion-selective electrodes belong to the group of sensors, which
are often used for determination of various analytes, usually ionic species. However,
also electrically neutral compounds can be analyzed with these tools. To achieve that,
analyte must undergo a reaction that produces an ion, which can be detected with
appropriate ISE. Enzymatic reactions are often used for this purpose, mainly due to
great selectivity of enzymes towards selected compounds.
In this presentation, according to our knowledge very first time, results on the
application of polymeric membrane F-ISE for potentiometric glucose determination will
be presented. Two subsequent enzymatic reactions were employed in this work. In the
first step, catalyzed with glucose oxidase, gluconic acid and hydrogen peroxide were
produced. In second reaction, catalyzed with peroxidase, hydrogen peroxide was reacted
with fluoroaromatic compound to give fluoride anion. All experiments have been
carried out for electrodes with membranes based on zirconium tetraphenylporphyrin as
well as crystalline LaF3 electrode. The performance of these electrodes will be
compared as well as the usefulness of two fluoroaromatic compounds:
pentafluorophenol and p-fluoroaniline. A flow injection analysis mode was used for
glucose determination in order to improve reproducibility and fastness of analysis.
Enzymes were immobilized on various supports and placed in a flow-through reactor.
The efficiency of enzymes immobilization will be also shown.
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ANALIZA MATRIAŁÓW WYBUCHOWYCH ZA POMOCĄ INSTRUMENTALNEJ
CHROMATOGRAFII CIENKOWARSTWOWEJ

Sylwia Pietrzyk
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ul. Kaliskiego 2 , 00-908 Warszawa, spietrzyk@wat.edu.pl
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest najstarszą i najlepiej poznaną
metodą analizy materiałów wybuchowych. Instrumentalizacja tej metody stwarza
zupełnie nowe perspektywy jej zastosowań pozwalające na uproszczenie metodyki
badań, skrócenie czasu i obniżenie kosztów analiz.
Obszerny i zróżnicowany zakres zastosowań materiałów wybuchowych (MW)
narzuca
potrzebę
szczegółowych
analiz
chemicznych
tych
substancji,
podporządkowanych przede wszystkim bezpieczeństwu ich wytwarzania,
magazynowania i stosowania. Wyróżnić można co najmniej trzy kierunki badań
poświęconych tej tematyce. Są to badania: (i) – technologiczne, (ii) - eksploatacyjne i
(iii) – środowiskowe (grupa ta obejmuje również prace podporządkowane potrzebom
kryminalistycznym).
Zapotrzebowanie na analizy MW o charakterze technologicznym dotyczy głównie
wysokoenergetycznych MW, ich mieszanin oraz nowych MW takich jak: 1,1-diamino2,2-dinitroetenu (FOX), 4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diaza-tracyklododekanu
(TEX), 1,3,3-trinitroazetydyny (TNAZ) oraz 2,4,6,8,10,12-(hexanitro-heksaaza)tetracyklododekanu (CL20), które wymagają sprecyzowania parametrów analitycznych,
kontrolę procesu ich syntezy, kinetyki rozkładu, itp.
Eksploatacyjne analizy MW związane są głównie z materiałmi miotającymi.
Substancje te zawierają stabilizatory, które łatwo nitrują się, zapobiegając
katalitycznemu rozkładowi nitrogliceryny i nitrocelulozy. Oczywiście, w miarę
starzenia materiałów miotających ubywa stabilizatora, a szybkość tego procesu zależy
od gatunku prochu, warunków jego przechowywania, temperatury, rodzaju stabilizatora,
itp. Fakt ten wskazuje na potrzebę doskonalenia metod pomiaru chemicznej trwałości
materiałów miotających. Podstawowym elementem prac zwiazanych z tą tematyką były
badania stabilizujących własciwości trifenyloaminy. Jest to nowy stabilizator, który w
procesie starzenia prochów nie ulega przemianom do rakotwórczych pochodnych
nitrozowych (właściwości takie wykazują stabilizatory stosowane współcześnie).
Podjęcie tematyki środowiskowej wynika stąd, że MW są nie tylko związkami
niestabilnymi pod względem termodynamicznym; większość z nich (lub produktów ich
przemian środowiskowych) wykazuje intensywne właściwości toksyczne lub
rakotwórcze. Analiza powybuchowych pozostałości materiałów wybuchowych w
próbkach środowiskowych jest również istotnym elementem badań miejsc zdarzeń o
charakterze przestępczym lub terrorystycznym. Polegają one między innymi na
określeniu rodzaju zastosowanego materiału wybuchowego (MW), jego składu oraz
sposobu zainicjowania, a w konsekwencji – ułatwiają poszukiwania sprawców
napadów. [1,2,3]
[1] J. Błądek, S. Pietrzyk, P. Polak, Problemy kryminalistyki, 2005, 248, 47-51.
[2] T. Baran, J. Forensic Sci., 1990, 46(1-2), 139-142.
[3] J. Błądek, R. Kowalczyk, S. Pietrzyk i P. Polak, Problemy kryminalistyki, 2006, 254, 44 - 48.
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Reakcja izomeryzacji alkanów jest ważnym etapem wielu syntez organicznych.
W zależności od zastosowanego katalizatora możliwe są dwa mechanizmy
izomeryzacji. Ścieżka pierwsza proponowana jest dla katalizatorów dwufunkcyjnych,
które obok aktywnych centrów kwasowych o niskiej kwasowości (H0<-9,7) posiadają
centra utleniające. Pierwszym etapem reakcji, w obecności takich układów, jest
utlenienie alkanu do alkenu, który jest następnie protonowany i ulega dalszym
przemianom tj. oligomeryzacji i rozpadowi. Druga z proponowanych ścieżek możliwa
jest tylko dla katalizatorów superkwaśnych, których moc kwasowa jest większa niż
100% H2SO4 (H0≤-12). Pierwszym etapem tego mechanizmu jest sprotonowanie
alkanu, który następnie ulega przemianie do karbokationu.
Celem prezentowanych badań było udowodnienie, że przebieg reakcji n-alkanu
przez stadium alkenu jest możliwy przy niskim poziomie kwasowości katalizatora oraz
sprawdzenie czy zmiana warunków reakcji wpływa na jej selektywność.
W pierwszym etapie pracy zbadano przemiany potencjalnych produktów
przejściowych izomeryzacji pentanu tj. pentanu, pentenu, alkanów C10, C12-C24 w
zalezności od mocy kwasowej katalizatora (krzemionka nasycona roztworami kwasów
o różnej mocy -9,7≥H0≥-14,0). Stwierdzono, że wszystkie substraty uległy reakcji w
temperaturze pokojowej do izobutanu i izopentanu. Jednak alkan wymagał obecności
katalizatora o mocy superkwasu (H0<-12), natomiast alkeny przekształcały się w
produkty już przy mocy kwasowej H0≤-9,7.
W dalszej części pracy zbadano reakcje cząsteczek reprezentujących możliwe
stany przejściowe przemiany pentanu wobec katalizatorów o niskiej mocy kwasowej
H0=-9,7. Były nimi penten (olefina), bromopentan (prekursor jonu karbeniowego) oraz
decen i dłuższe alkeny (produkty oligomeryzacji pentenu). Sprawdzono również
możliwość zajścia reakcji dwucząsteczkowej pomiędzy jonem karbeniowym a olefiną
prowadzącej do powstania oligomeru. Badania wykazały, że w obecności katalizatora o
niskiej mocy kwasowej reakcja pentanu może zachodzić przez stadia jonu
karbeniowego, alkenu i powierzchniowego oligomeru. Jej cechą charakterystyczną jest
obecność produktów izomeryzacji i rozpadu (izopentanu i izobutanu) w stosunku
równomolowym lub zbliżonym do równomolowego.
W kolejnym etapie pracy zbadano wpływ obecności jonów wodorkowych (H-) na
przebieg reakcji. Stwierdzono, że w obecności donora jonów H- przemiany związków
obrazujących stany przejściowe reakcji pentanu zmieniają swój przebieg. Ograniczona
zostaje dwucząsteczkowa ścieżka reakcji natomiast uprzywilejowana zostaje ścieżka
monocząsteczkowa. Objawia się to zmianą selektywności przemiany. W produktach
pojawia sie nadmiar izopentanu w stosunku do izobutanu.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2005-2008 jako
projekt badawczy Nr 3T0 9B 07429.
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Działanie antyproliferacyjne 3,3’-bis-indolilometanu (DIM-u) w stosunku do
komórek raka macicy i sutka znane jest już od 1978 roku. Równocześnie jednak
stwierdzono znaczną cytotoksyczność DIM-u w stosunku do zdrowych komórek. Poza
tym w większych dawkach może powodować rozrost niektórych guzów, a także
wywoływać nowotwory trzustki i wątroby. Tak więc poszukiwanie nowych
pochodnych tego związku, o lepszym profilu farmakologicznym jest ciekawym celem
badawczym.
Modyfikacja cząsteczki 3,3’-bis-indolilometanu polega na wprowadzeniu różnych
grup funkcyjnych do układu indolowego oraz do łącznika metylenowego.
Związki otrzymuje się na drodze kondensacji odpowiednio podstawionych indoli
z pochodnymi benzaldehydu w obecności stężonego kwasu siarkowego jako
katalizatora. Pochodne indolu otrzymywane są na drodze cyklizacji redukcyjnej
styrenów lub kupowane jako gotowe odczynniki.
Strukturę wszystkich otrzymanych związków potwierdzono metodami
spektroskopowymi (analiza widm 1D i 2D 1H, 13C, 13C CP/MAS NMR). Uzupełnieniem
części syntetycznej są wyniki badań biologicznych.
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RADIATION – INDUCED OXIDATION OF DIPEPTIDES CONTAINING HISTIDINE:
INFLUENCE OF AMINO ACID SEQUENCE AND PH
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The histidine (His) residue is the most important non-heme ligand for transition
metal ions in metallo-enzymes. Moreover, the His residue can play the role of a red-ox
center and thus can participate in intramolecular electron transfer (IET) in peptides and
proteins beyond that of simply binding the metal ions. For instance, the sequential
oxidation of amino acids in RNRase is initiated by oxidation of the histidine ligand(s),
as it was proposed in the mechanism for action of this enzyme. Moreover, His was
identified as the amino acid residue particularly susceptible to metal-catalyzed oxidation
in vivo (superoxide dismutase (Cu, Zn, SOD)) and in vitro (glutamine synthetase). This
reaction pathway has recently received more attention for His modification in
pharmaceutical formulations.
The high reduction potential of histidine radical E(His•+/His) = 1.17 V implies
that His•+ should oxidize tryptophan (Trp) and tyrosine (Tyr) residues taking into
account their respective reduction potentials E(Trp•+/Trp) = 1.01 V and E(TyrO•/Tyr) =
0.94 V, respectively. The occurrence of the IET involving His and Tyr residues has
been demonstrated in the His-Tyr dipeptide where His•+ was generated by the selective
oxidation of the His residue by the dibromide radical anions (Br2•−).
The aim of our study was to test whether such an IET can also be initiated by
hydroxyl radicals (•OH). There were two reasons for using •OH radicals as oneelectron oxidants. First, this radical is responsible for oxidative stress in living cells.
Second, based on the known rate constants of the reactions between •OH radicals and
His/Tyr, the primary •OH radical attack should be divided between these two amino
acids residues as 3 to 7, respectively. Thus, the oxidation of these two amino acids
residues (His, Tyr) is not selective, as it was when Br2•− was applied. Therefore our
results can be extrapolated much better to biological systems.
One-electron induced oxidation by hydroxyl radicals (•OH) of the two dipeptides,
histydyl-tyrosine (His-Tyr) and tyrosyl-histidine (Tyr-His) were carried out by means of
pulse radiolysis. Nanosecond pulse radiolysis was used to obtain the spectra of the
reaction intermediates and their kinetics. The reactions of •OH radicals with His-Tyr
and Tyr-His were investigated in N2O-saturated solutions of both dipeptides over the
pH range of 2 to 8, and at concentrations 1 mM. Depending on the pH, and the
concentration of the solute, pulse irradiation leads to different transient optical spectra
and different rates of their time-dependent evolution. At short delay times, resolution of
the transient absorption spectra into spectral components shows a contribution of
radicals located both on the histidine and tyrosine residues.
Special attention was focused whether IET between His and Tyr residues depends
on the amino acid sequence.
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Coraz większe wymagania stawiane przez biologów i toksykologów skierowane
na określanie struktur związków i ich oznaczanie na poziomie śladów spowodował
rozwój technik sprzężonych w chemii analitycznej. Pozwalają one na uzyskiwanie
bardziej szczegółowych informacji dotyczących form chemicznych pierwiastków oraz
ich właściwości fizykochemicznych. Analiza specjacyjna, czyli ilościowe oznaczanie
oraz identyfikacja form chemicznych pierwiastków, stała się jednym z ważniejszych
kierunków rozwoju współczesnej chemii analitycznej.
Informacje na temat kompleksów ligandów z metalami powstających w
organiźmie roślinnym, które można uzyskać poprzez zastosowanie technik sprzężonych,
połączone z wiadomościami o biologicznej aktywości oraz z informacjami na temat
genomu rośliny, stanowią kompleksową wiedzę, która pozwala na szczegółową
charakterystykę mechanizmów obronnych, aktywowanych na skutek stresu
środowiskowego np. obecnością toksycznego metalu. Wiedza, ta pozwala na lepsze
zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie potencjału roślin. Dzięki niej możliwe jest
nie tylko odpowiednie dobieranie roślin do usuwania konkretnych zanieczyszczeń, ale
także poprzez ich modyfikację genetyczną, potęgowanie możliwości roślin w tym
zakresie.
Badania prowadzone na Rzodkiewniku pospolitym uprawianym w warunkach
hydroponicznych, w obecności trzech różnych metali, pokazały różne mechanizmy
obronne rośliny na tego typu zanieczyszczenia. Wytwarzane były przez roślinę różne
ligandy, które wiązały metal. Sytuacja taka spowodowała potrzebę zastosowania
różnego rodzaju połączeń aparatury analitycznej, w celu zcharakteryzowania każdego z
mechanizmów obronnych.
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Blokowanie powierzchni elektrody przez tlenki węgla jest jednym z
niekorzystnych zjawisk w ogniwie paliwowym opartym na utlenianiu związków
organicznych. Prowadzi ono do zmniejszenia aktywności katalitycznej elektrody
obniżając tym samym efektywność działania ogniwa.
Proces adsorpcji tlenku węgla (IV) zachodzi zarówno na elektrodzie platynowej
jak i rodowej [1] W trakcie procesu ma miejsce reakcja redukcji CO2 przez
zaadsorbowany wodór prowadząca do powstania produktów związanych z
powierzchnią elektrody, zwyczajowo określanych jako „zredukowany CO2”. Adsorpcja
CO2 – zarówno na powierzchni Rh jak i Pt zachodzi tylko w zakresie potencjałów, w
którym elektroda (przynajmniej częściowo) pokryta jest wodorem zaadsorbowanym.[2]
W przypadku elektrody platynowej jest to zakres 0.0 – 0.4V, dla rodu: 0.0 – 0.2V vs.
RHE, przy czym reakcja CO2 z zaadsorbowanym wodorem jest znacznie wolniejsza w
przypadku rodu. Mniejsze jest również pokrycie elektrody rodowej zredukowanym
CO2. Stwierdzono, że produkt adsorpcji CO2 na elektrodzie rodowej jest bardziej
zredukowany [3] niż na platynie.
W odróżnieniu od tlenku węgla (IV), tlenek węgla (II) adsorbuje się na
elektrodach platynowych i rodowych w zakresie potencjałów 0 – 0.6V. Wyróżnia się tu
dwa przedziały: 0 – 0.4V, czyli zakres potencjałów, przy którym na elektrodzie
adsorbuje się wodór, oraz zakres 0.4 – 0.6V – zakres potencjałów, w którym nie
zachodzą żadne procesy faradeyowskie.
Zjawisko adsorpcji tlenków węgla zachodzi także na stopach platynowo –
rodowych. Utlenianie zaadsorbowanych tlenków węgla na elektrodach Pt – Rh
przebiega w odmienny sposób niż na czystych metalach: platynie i rodzie. Skład
produktu adsorpcji CO2 na stopach Pt – Rh zależy od składu powierzchni stopu oraz od
potencjału adsorpcji. W wypadku adsorpcji przy potencjale 8mV optymalna – pod
względem utleniania adsorbatu – zawartość rodu wynosi 62%. W wypadku adsorpcji
CO2 przy potencjale wyższym (58mV) 40% zawartość rodu na powierzchni warunkuje
najniższy potencjał utleniania produktu adsorpcji. Utlenianie CO zaadsorbowanego przy
udziale Hads. zachodzi znacznie łatwiej na stopach niż na czystych metalach:
przesunięcie potencjału utleniania względem platyny wynosi ok. 140mV. Adsorpcja CO
bez udziału zaadsorbowanego na elektrodzie wodoru prowadzi do powstania
indywiduów,
które
są
utleniane
przy
wysokich
potencjałach
(760 – 780mV) niezależnie od składu stopu.[4]

[1] J. Giner, Electrochim. Acta, 1963, 865, 857.
[2] M.L. Marcos, J. Gonzalez – Velasco, A.E. Bolzan, A.J. Arvia, J. Electroanal. Chem., 1995, 395, 91.
[3] J. Sobkowski, A. Więckowski, P. Zelenay, A. Czerwiński, J. Electroanal. Chem., 1979, 100, 781.
[4] H. Siwek, P. Piela, A. Czerwiński, Przemysł. Chem. 2006, 8-9, 216.
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Enzymy są naturalnymi biokatalizatorami reakcji chemicznych, szeroko
stosowanymi w chemii, biotechnologii, medycynie i farmacji. Poznanie mechanizmów
reakcji katalizowanych enzymatycznie oraz wyznaczenie ich parametrów kinetycznych
jest kluczowym zagadnienie w enzymologii oraz ma ogromne znaczenie np. przy
poznawaniu i charakteryzowaniu działania leków w organizmie żywym.
Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się koncepcji w chemii
analitycznej są miniaturowe układy analityczne zwane także „Lab-on-Chip”. Do
niepodważalnych zalet takich układów należy między innymi możliwość
manipulowania objętościami próbki rzędu nano- a niekiedy nawet pikolitrów, obniżenie
dolnej granicy detekcji oraz znaczne zmniejszenie zużycia reagentów i mediów.[1]
Bardzo ważnym problemem w badaniach kinetyki reakcji enzymatycznych jest
zazwyczaj niewielka ilość dostępnego materiału biologicznego lub też wysoka cena
badanego biokatalizatora. Wykorzystanie miniaturowych układów analitycznych w tego
typu badaniach umożliwia nie tylko minimalizację zużycia analitu ale także
ograniczenie czasu analizy i obniżenie jej kosztów.
W miniaturowych układach analitycznych, w przeciwieństwie do układów
klasycznych, dominują efekty powierzchniowe nad objętościowymi.[2] Niesie to za
sobą nowe możliwości takie jak np. ścisła kontrola temperatury ale i stawia przed
badaczem nowe zestawy problemów do rozwiązania.
Podstawowym zagadnieniem przy opracowywaniu mikroukładów analitycznych
stosowanych w enzymologii jest kwestia efektywnego mieszania. Mieszanie może
zachodzić poprzez dyfuzję lub w skutek burzliwości cieczy w mikroukładzie. Pierwszy
z wymienionych procesów jest znacznie mniej efektywny niż drugi. Ze względu jednak
na wysoką wrażliwość enzymów na takie czynniki jak np. temperatura lub silne pole
elektryczne zastosowanie aktywnych technik mieszania opartych np. na efekcie
elktrokinetycznym lub wykorzystujące ultradźwięki jest mocno ograniczone.[3]
Zaproponowane rozwiązanie umożliwia mieszanie dyfuzyjne w mikrokanale, w
którym jeden z analitów posiada niski współczynnik dyfuzji, charakterystyczny dla
makromolekuł takich jak enzymy. Zaprezentowane zostaną zarówno wyniki
komputerowej symulacji mieszania w mikroukładzie jak również technologia
wykonania zaprojektowanego urządzenia w materiale polimerowym. Efektywność
zaproponowanego mikromieszalnika zostanie przedstawiona na przykładzie wyników
badań w układzie modelowym z wykorzystaniem związków znakowanych
fluorescencyjnie.
[1] P. Dittrich, A. Manz, Nature 2006, 5, 210-216.
[2] A. Lionello, J. Josserand, H. Jensen H. H. Girault, Lab Chip 2005, 5, 254 - 260.
[3] Z. Yang, S. Matsumoto, H. Goto, M. Matsumoto, R. Maeda, Sens. Actuators A 2001, 93, 266-272.
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Jako jedno z zagrożeń środowiska naturalnego wymienia się wciąż wzrastającą
ilość odpadów komunalnych i przemysłowych. Znaczną część objętościowo stanowią
polimery
syntetyczne,
praktycznie
nie
ulegające
procesom
degradacji
mikrobiologicznej. Są one podstawowymi składnikami wielu artykułów gospodarstwa
domowego, odzieży, opakowań itp. Rozwiązaniem problemu może być częściowe lub
całkowite ich zastąpienie materiałami podatnymi na rozkład biologiczny.
Do polimerów biodegradowalnych można zaliczyć polimery pochodzenia
naturalnego (skrobia, celuloza, chityna) lub produkty ich modyfikacji (pochodne skrobi,
celulozy, chitozan), substancje otrzymane na drodze fermentacji np. poli(kwas
mlekowy) i polimery pochodzenia petrochemicznego, poliestry takie jak np.
poli(kaprolakton).
W pracy przedstawiono kompozyty oparte na matrycy skrobiowej (skrobia
ziemniaczana, kukurydziana lub hydroksypropyloskrobia) z różną zawartością celulozy
(cięte włókno lniane lub proszek celulozowy). Jako plastyfikator stosowano wodny
roztwór gliceryny. Układy tego typu otrzymano w procesie wytłaczania, wykorzystując
wytłaczarkę dwuślimakową firmy ThermoHaake.
Zbadano wpływ ilości napełniacza na absorpcję pary wodnej przez kompozyty.
Stwierdzono, że materiały wykazywały minimum absorpcji przy 10 lub 20-proc.
zawartości napełniacza, zależnie od rodzaju badanej skrobi. Absorpcja była większa w
przypadku zastosowania ciętego włókna lnianego. Przy zastosowaniu jako matrycy
hydroksypropyloskrobi absorpcja wody była prawie dwukrotnie większa niż w
przypadku skrobi kukurydzianej i ziemniaczanej.
Właściwości mechaniczne zależały zarówno od zawartości napełniacza jak i ilości
wody. Zwiększenie zawartości wody w kompozycie powodowało zmniejszenie wartości
naprężenia przy zerwaniu i wzrost wydłużenia przy zerwaniu.
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Od pewnego czasu wzrasta zainteresowanie metodami rodnikowej syntezy
polimerów podczas których można byłoby kontrolować wzrost łańcucha
polimerowego.[1] Propagacja w klasycznej polimeryzacji wolnorodnikowej (Free
Radical Polymerization) jest bardzo szybka, co uniemożliwia kontrole procesu.
Kontrolę nad procesem uzyskuje się poprzez wprowadzenie do środowiska reakcji
mediatora, który przejawia zdolność do odwracalnego łączenia się z rosnącym
łańcuchem polimerowym. Schematycznie proces kontrolowanej polimeryzacji
rodnikowej (Controlled Radical Polymerization) można przedstawić następująco:
Forma uśpiona
łańcucha polimerowego

Forma aktywna rosnący łańcuch polimerowy

ka

Y

C

kd

Mediator

+

Y

kp
monomer

Ponieważ stała deaktywacji łańcucha jest znacznie większa od stałej aktywacji (ka>>kd)
polimer większość czasu spędza w formie uśpionej, co powoduje znaczne wydłużenie
czasu propagacji i w konsekwencji umożliwia kontrolę przebiegu procesu.
Jedną z najbardziej popularnych i szeroko badanych grup mediatorów stanowią
stabilne rodniki nitroksylowe. Polimeryzacja prowadzona z ich udziałem (Nitroxide
Mediated Polymerization) stanowi przedmiot naszych badań. Ponieważ kluczową rolę
w opisanym procesie odgrywa cząsteczka mediatora, w naszej pracowni syntetyzujemy
nowe mono- i dirodniki nitroksylowe oraz badamy ich przydatność dla NMP. Są to:
HN CH2 CH3

HN

CH2

n

NH
gdzie n = 1, 2, 3, 6

N

N

N
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O
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Weryfikacja przydatności powyższych związków polega na przeprowadzaniu
kolejnych polimeryzacji styrenu w masie przy użyciu BPO jako inicjatora i porównaniu
otrzymanych wyników (charakterystyczne dla CRP liniowe przebiegi – konwersja
reakcji w funkcji czasu, polidyspersje) z szeroko opisaną w literaturze [2] oraz również
przeprowadzoną w naszej pracowni w identycznych warunkach reakcji NMP
kontrolowaną przy pomocy rodnika 2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksylowego
(TEMPO).
[1] K. Matyjaszewski, T.P.Davis, Handbook of Radical Polymerization, Wiley, 2002.
[2] Chang Han Han i in., Macromol. Chem. Phys. 1999, 200, 1779-1783.
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Zinc alkylperoxides and alkoxides are very interesting due to their application in
organic synthesis, e.g. epoxydation and polymerization, recently. It was found in our
research group that oxygenation of alkylzinc compounds with chelate N,O, O,O and
N,N ligand result in selective formation of zinc alkylperoxiedes and alkoxides.
Van Koten and co-workers synthesised RZn(N,N) in the reaction of tert-butyl
substituted 1,4-diazabutadiene (R’DAB) ligands (see Scheme 1).[1] These compounds
were formed thanks to the alkylation of the ligand, which was found to occur due to
alkylation by R. radical.[2] Therefore we anticipated it would be interesting to examine
the oxygenation of A-C and the structure of products formed.
R'

R2Zn

R'

+

R

N

N

Zn

R'

R

(R'DAB)

R'

.

Zn

N

N

R'

R'

R'
R' N R' N
Zn N

.

Zn

N
R

R.

N
R

R'

R.

N

N

R

N

R'
R

Zn

Zn

R

N

R'

(C)

O2

R
N

R'

R'

N

Zn

R

R

R'

N

R'

(B)

O2

O2

(A)

R'
N
N

R' N
Zn
R

R'

R'

R'
R'

N

O
R

R'

O

N

Zn

N
R' Zn
R

R'

R
N

Zn

N R
O

Zn

N

O

R'

O
R'

(D)

R'

O

N
R'

(E)

O

R'
R N
R'

Zn
R

N
R'

(F)

We have found that in the oxygenation of RZn(N,N) we may obtain D as a result
of capture of R. by O2 to for alkoxide compounds, E,F due to oxygenation of Zn-R
moiety and N,N-ligand,respectively.

[1] G. van Koten et al., Organometallics, 1994, 13, 2609.
[2] G. van Koten et al., J. Organomet. Chem., 1982, 224, 107.
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Synteza spaleniowa znana jest od ponad 30 lat i dzięki niej udało się otrzymać
ponad 500 zaawansowanych materiałów ceramicznych (głównie tlenków, węglików,
azotków, borków), które znalazły unikatowe zastosowania m.in. w łożyskach
kulkowych, osłonach bezpieczeństwa w technice jądrowej i kosmicznej, materiałach
ściernych, elementach skrawających oraz półprzewodnikach i nadprzewodnikach
wysokotemperaturowych.[1]
Reakcje syntezy spaleniowej zachodzą w wąskiej, wysokotemperaturowej strefie
przemieszczającej się w mieszaninie substratów. Proces ten ma charakter
samopodtrzymujący się, ponieważ ilość energii uwalnianej w tej strefie jest
wystarczająca do zainicjowania reakcji w przyległej warstwie wyjściowej mieszaniny.
Duże szybkości nagrzewania substratów i chłodzenia produktów (dochodzące do 106
K/s) sprzyjają powstawaniu struktur, których otrzymanie klasycznymi technikami jest
bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.[2]
Spalanie mieszanin typu reduktor-utleniacz, w których rolę utleniacza pełnią
perhalogenowane węglowodory a reduktorami są sproszkowane metale, krzemki metali
lub azydek sodu prowadzą do produktów o unikalnej nanostrukturze. Np. w reakcji
poli(tetrafluoroetylenu) z krzemkiem wapnia (CaSi2) z dużą wydajnością uzyskuje się
nanwłókna węglika krzemu (Rys. 1A). Dodatek ferrocenu do mieszaniny
heksachloroetanu z azydkiem sodu powoduje powstawanie enkapsulatów węglowych
zawierających w swym wnętrzu krystalit żelaza [3], który dzięki metodzie
otrzymywania zachowuje własności magnetyczne (Rys. 1B). W reakcji pomiędzy
kowalencyjnym fluorkiem grafitu (CFx, dla x≈1) a azydkiem sodu powstaje z dużą
wydajnością rozwarstwiony grafit mający bardzo interesujące właściwości adsorpcyjne
(Rys. 2C).

Rys. 1. Zdjęcia SEM i TEM produktów spalania uzyskanych w układach:
CaSi2/PTFE(A), C2Cl6/NaN3/Fe(C5H5)2 (B), CF/NaN3 (C)

[1] A. Merzhanov, Chemistry of advanced materials, Ed. C.N. Rao, Oxford: Blackwell Sci. Publ, 1993.
[2] A. Huczko i inn. J. Phys. Chem B, 2005, 109, 16244.
[3] S. Cudziło, M. Szala, A. Huczko, M. Bystrzejewski, Prop., Expl., Pyrotech, 2007, 32, 149.
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Napełniacze stosowane są do modyfikacji polimerów w celu nadania
odpowiednich właściwości chemicznych i mechanicznych. Oprócz klasycznych
węglanów, tlenków i wodorotlenków minerały warstwowe są najczęsciej stosowane
w celu nadania kompozytowi odpowiednich właściwości mechanicznych, palnych
i osłonowych o kontrolowanej charakterystyce ze względu na ich budowę i właściwości
fizykochemiczne. Do najczęściej stosowanych należy montmorylonit dostępny w Polsce
w postaci bentonitu, który można poddać wszelkiego rodzaju modyfikacji przed
napełnieniem.
Głównym celem wprowadzania napełniaczy do polimerów jest modyfikacja
właściwości mechanicznych, cieplnych i elektrycznych, zmniejszenie skurczu podczas
utwardzania oraz obniżenie kosztów otrzymywanych w ten sposób kompozytów.[1,2]
Zmiana wielkości cząstek napełniaczy do wymiarów nanoskali i wytwarzanie z ich
udziałem nanokompozytów umożliwia dalszą istotną zmianę właściwości fizycznych
i przetwórczych polimerów w stosunku do tradycyjnych kompozytów. Zmianę
właściwości uzyskuje się wprowadzając już nieduże ilości nanonapełniacza, najczęściej
poniżej 7% wag. [3,4]. Jednak decydujący wpływ na właściwości nanokompozytu ma
stopień rozproszenia płytek nanonapełniacza w polimerowej osnowie.
Celem pracy były badania procesu napełniania LDPE przy użyciu MMT.
Do modyfikacji polietylenu małej gęstości (LDPE) zastosowano napełniacz warstwowy
– montmorylonit w ilości 1, 3 i 5% wag. z zastosowaniem procesu wytłaczania, podczas
którego następuje zmieszanie uplastycznionego tworzywa polimerowego
z napełniaczem. Do przeprowadzenia badań wykorzystano laboratoryjną wytłaczarkę
dwuślimakową typu PTW 16/25D firmy ThermoHaake. Jednocześnie prowadzono
badania wytłaczania LDPE z MMT, ale po uprzednim zmodyfikowaniu
tego napełniacza wobec bezwodnika maleinowego w środowisku acetonu, stosując
odpowiednie warunki reakcji i porównawczo poddając tak przygotowany napełniacz
działaniu ultradźwięków o częstotliwości 35kHz, wykorzystując myjkę ultradźwiękową
firmy Intersonic. Tak przygotowane próbki poddano procesowi formowania metodą
wtrysku, a następnie badaniom właściwości mechanicznych.
Uzyskane w trakcie realizacji badań wyniki mają charakter wstępny i pokazujący
możliwości
otrzymania
nanokompozytów
o
pożądanych
właściwościach
fizykochemicznych, mechanicznych i aplikacyjnych.

[1] K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel - Polimery, 2005, 6, 449.
[2] M. Mucha, J. Marszałek, A. Fidrych - Polymer, 2000, 41, 4137.
[3] M. Alexandre, P. Dubois - Mater. Sci. Eng., Reports: A Reviev J. 2000, 28, 1.
[4] M. Arroyo, M. A. López - Manchado, B. Herrero Polymer 2003, 44, 2447.
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TAUTOMERIA KWASU MOCZOWEGO
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Kwas moczowy – pochodna puryny stanowiąca obok mocznika i amoniaku
końcowy produkt w procesach związanych z wydalaniem azotu z organizmu u
kręgowców. Powstaje w wyniku utlenienia ksantyny przez enzym oksydazę ksantynową
w trakcie degradacji adeniny i guaniny. Większość ssaków posiada układ 3 enzymów
pozwalających na rozkład kwasu moczowego do alantoiny. Natomiast człowiek
i naczelne utraciły tę zdolność. W organizmie ludzkim związek ten może pełnić funkcję
antyoksydacyjną, a po przekroczeniu pewnej wartości progowej staje się toksyczny
i prowadzi do hyperurykemii.
Kwas moczowy, podobnie jak uracyl, istnieje w różnych postaciach
tautomerycznych. Dla niektórych tautomerów zawierających grupę OH możliwa jest
również izomeria rotacyjna. Metodami kwantowo-chemicznymi dla 24 stabilnych
tautomerów uzyskano 51 stabilnych tautomerów-rotamerów. Wśród nich znajdują się
formy trójketonowa, mono-, di- oraz trihydroksylowe. Najtrwalsze z nich to forma
trójketonowa (UA1) oraz dwie formy monohydroksylowe (UA2, UA3).
Oszacowano delokalizację elektronów pi stosując geometryczny parametr
aromatyczności HOMA do pierścienia pięcio i sześcioczłonowego oraz dla całego
układu tautomerycznego. Najtrwalsza forma tautomeryczna UA1 nie jest najbardziej
aromatyczna.
UA1

UA2
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CHITOZAN JAKO MODYFIKATOR W ENANCJOSELEKTYWNEJ REDUKCJI
ZWIĄZKÓW KARBONYLOWYCH
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Osazuwa Osawaru, Monika Nemtusiak, Agnieszka Szczygielska
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Z powodu rosnącej liczby zastosowań chiralnych związków formy racemiczne
stają się coraz mniej popularne i w niedalekiej przyszłości nie będą akceptowane
w nowoczesnej chemii czy farmacji.[1] W konsekwencji enancjoselektywna synteza,
a w szczególności enancjoselektywna kataliza, będzie najdynamiczniej rozwijającą się
dziedziną chemii. Obecnie stosowane są cztery metody prowadzące do produkcji
związków
optycznie
czynnych
„enancjoczystych”
(ee. 99%),
bądź
„enancjowzbogaconych” w zależności od ich przemysłowego wykorzystania, tj.
separacja enencjomerów, wykorzystanie chiralnych substratów pochodzących
z produktów naturalnych, enancjoselektywna synteza oraz enancjoselektywna kataliza
w której prochiralny substrat jest przetwarzany do związków chiralnych z pomocą
chiralnego katalizatora.[2] Efektywne katalizatory mogą być syntetyczne
(chemokataliza), bądź pochodzenia naturalnego (biokataliza). Popularne są również
enzymatyczne i mikrobiologiczne metody otrzymywania zawiązków optycznie
czynnych.
Obecnie w enancjoselektywnej katalizie heterogennej, zarówno do redukcji
wiązania wielokrotnego jak i grupy karbonylowej, jako chiralne modyfikatory stosuje
się naturalne polimery a doniesienia literaturowe wskazują o stale rosnącym
zainteresowaniu. Do tej grupy zawiązków należą m.in. naturalne biopolimery tj. wełna
czy polisacharydy (chityna, chitozan), które są łatwo dostępne oraz relatywnie tanie
w stosunku do klasycznych ligandów i modyfikatorów.[3]
Przeprowadzono reakcje uwodornienia acetofenonu oraz alkoholu diacetonowego
przy zastosowaniu klasycznych katalizatorów tj. Rh/Al2O3, Rh/SiO2 i Pt/Al2O3 oraz
układów katalitycznych na bazie chitozanu naniesionych na krzemionkę (Pd, Rh, Ru,
Pt)-CS-SiO2 (rys. 1). Wykazano aktywność katalityczną zastosowanych układów
w reakcjach selektywnej redukcji związków karbonylowych.
CH2OH

CH2OH
O

SiO2

O

O

OH

O
H

OH

NH2

H

NH2

PdCl x
(Pt, Rh, Ru)

Rys. 1. Układ katalityczny na bazie chitozanu

[1] H.-U. Blaser i in., J. Mol. Catal. A; Chemical 2005, 231, 1.
[2] J. Crosby i in., Chirality in Industry I, J. Wiley, Chichester 1992, 1.
[3] Mao-Ya Yin i in., J. Mol. Catal., A: Chemical 1999, 147, 89.
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MINIATUROWE SENSORY POTENCJOMETRYCZNE ZINTEGROWANE
NA PLATFORMIE DO ANALIZY WIELOPARAMETROWEJ
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Dominującą tendencją w badanich nad sensorami potencjometrycznymi jest
miniaturyzacja, umożliwiająca zmniejszenie zużycia odczynników oraz tanią, masową
produkcję sensorów. Ogromną korzyścią wynikającą z miniaturyzacji jest też
otworzenie przed potencjometrycznymi sensorami nowych pól zastosowań, np. w
pomiarach in vivo czy in vitro. Miniaturowe sensory mogą też być łatwo integrowane w
wielosensorowe systemy do konstrukcji analizatorów przenośnych, umożliwiających
analizę niestacjonarną. Niezwykle istotnym elementem miniaturowego układu
sensorów, decydującym w dużym stopniu o wiarygodności otrzymywanych wyników,
jest elektroda referencyjna, która umożliwia praktyczne zastosowanie miniaturowych
sensorów do projektowanych pomiarów. Stąd też pracom nad miniaturyzacją elektrody
jonoselektywnej powinny towarzyszyć równoległe prace nad miniaturyzacją elektrody
referencyjnej w celu otrzymania kompletnego miniaturowego ogniwa pomiarowego.
W pracy zaprezentowano konstrukcję platformy 16 miniaturowych sensorów
potencjometrycznych, wykorzystujących elektrody Au oraz Ag/AgCl jako przetworniki,
zintegrowanych na wspólnym podłożu epoksydowo-szklanym o wymiarach 74 na 29
mm (rys. 1). Elektrody jonoselektywne otrzymano przez nałożenie na powierzchnię
przetworników membran selektywnych na jony K+ z plastyfikowanego PVC. Badano
parametry pracy sensorów t.j. czułość, selektywność, stabilność odpowiedzi w czasie.
Sprawdzono także możliwość zastosowania sensorów do oznaczeń w próbkach
rzeczywistych, w układzie kompletnego miniaturowego ogniwa. W tym celu, jeden z
przetworników wykorzystano do utworzenia elektrody referencyjnej przez nałożenie
membrany z plastyfikowanego PVC, zapewniającej stały potencjał takiej elektrody.

Rys.1 Platforma przetworników Au lub Ag/AgCl zintegrowanych
na podłożu epoksydowo-szklanym
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Elektrochemiczne utlenianie metanolu i redukcja tlenu z powietrza są źródłem
energii elektrycznej uzyskiwanej w ogniwach paliwowych typu DMFC (Direct
Methanol Fuel Cell). Reakcja zachodząca na anodzie ogniwa, której warstwę aktywną
stanowi zwykle stop Pt-Ru ma przebieg dwuetapowy. Pierwszy etap polega na adsorpcji
i rozkładzie metanolu do CO na centrach platynowych a drugi na odblokowaniu
powierzchni poprzez utlenienie silnie związanego adsorbatu CO do CO2 za pomocą
aktywnych indywiduów tlenowych powstających na centrach rutenowych w drugim
etapie. Na czystej elektrodzie Pt drugi etap reakcji zachodzi przy wysokim potencjałach
co wiąże się z dużymi stratami energii w ogniwie DMFC z anodą Pt.
Prezentujemy wyniki badań utleniania metanolu na elektrodach Pt, Rh i Pt-Rh
wykonanych techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (ang. EIS).
W przypadku Pt zmiany widma impedancyjnego elektrody utleniającej metanol z
stacjonarnym potencjałem utleniania (rys. 1a) pozostają w bardzo dobrej zgodności z
wcześniej prezentowanymi wynikami badań uzyskanych metodą strippingu metanolu i
pozwalają na odczytanie obszarów potencjału odpowiadającym kolejnym etapom
utleniania cząsteczki. Widma rejestrowane na elektrodzie Rh mają charakter
przypadkowy i są trudne do interpretacji. Badanie stopu Pt-Rh techniką EIS poszerza
wiedzę na temat zachowania tego stopu wobec metanolu i pokazuje, że mechanizm
reakcji na stopie jest inny niż na czystej platynie. Potencjał przeskoku widma EIS do
ujemnych wartości części rzeczywistej odpowiadający na Pt potencjałowi początku
desorpcji CO wywołanej wzrostem szybkości tworzenia aktywnego tlenu, w przypadku
stopu Pt-Rh nie pojawia się w przedziale potencjałów, w którym zachodzi desorpcja CO

a

b

Rys 1. Elektrochemiczne widmo impedancyjne utleniania metanolu przy różnych potencjałach
na elektrodzie Pt (a) i Pt-Rh 60% Pt (b). Potencjał utleniania wzgl. SHE dla elektrody Pt Rys 1a:
645mV (,), 655mV (8), 670mV ( ), 680mV (Μ) dla stopu Rys 1b: 645mV (,), 655mV (8),
665mV ( ), 675mV (Μ), 685mV (7) .
Roztwór 0,5M metanolu w 0,5M H2SO4, amplituda 10mHz, zakres 100kHz do 5mHz.
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Many scientific centers are interested in research on the preparation of new types
of lithium salts [1] which could be used as sources of ions for lithium and lithium ion
cells, and also on the modification of known systems. Such a modification consists in
the introduction of various compounds, such as anion receptors, which facilitate ions
separation and also immobilize anions in electrolytes.[2] The synthesis of new types of
polymeric matrixes, the polarity of which would assure good dissociation of the salt by
interaction with its anions, is another solution.[3]
In the work presented we will show the results of studies on the reaction of
carboxylate lithium salts and boron trifluoride – a Lewis acid of moderate strength.
Acetic, trifluoroacetic, oxalic, pivalic, lauric and benzoic acid salts were applied as the
carboxylate lithium salts. In addition, studies on the reaction course involving
carboxylic groups bonded with the polymeric matrix in the form of a polyelectrolyte
were carried out.
The products of reactions carried out at various reagent molar ratios were
analyzed by means of magnetic resonance, as well as IR and X-ray spectroscopy. It was
found that from the reaction of the carboxylic salt and BF3, LiBF4 salt is one of the
products formed, and the second product does not contain lithium and is a derivative
resulting from the binding of the carboxylate group radical with boron and fluorine.
From the X-ray studies it has been shown that the lauric and pivalic acids derivatives
have a dimeric structure comprising from two to three boron atoms.

On the basis of impedance spectroscopy the ionic conductivity of electrolytes
involving the obtained carboxyborane derivatives in a system with poly(ethylene oxide)
or acrylonitrile and butyl acrylate copolymer has been determined. The conducting
properties of systems containing a new polymeric matrix obtained in the reaction of a
carboxylate polyelectrolyte and BF3 has been studied.

[1] ] J. Barthel, M. Schmidt, H.J. Gores, J. Electrochem. Soc. 2000, 147, 21.
[2] J. McBreen, H. S. Lee, X. Q. Yang, X. Sun, J. Power Sources 2000, 89, 163.
[3] H. R. Allcock, E. C. Kellam, Solid State Ionics, 2003, 156, 401.
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SYNTEZA POCHODNYCH 4-METYLOKUMARYNY W REAKCJI CYKLIZACJI
Z 3-OKSABUTANIANEM ETYLU
Joanna Trykowska, Elżbieta Hejchman, Dorota Maciejewska

Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny,
Akademia Medyczna w Warszawie
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, e-mail: joannatrykowska@tlen.pl
Pochodne 4-metylokumaryny mają wiele praktycznych zastosowań, np.:
7-hydroksy-4-metylokumaryna (hymecromon), działa silnie rozkurczająco zwłaszcza na
mięsień zwieracza regulującego przepływ żółci do przewodu pokarmowego, pobudzając
jej wydzielanie i dlatego stosowana jest w różnego rodzaju schorzeniach wątroby
(Mendiaxon). Nas jednak pochodne kumaryny interesują jako substraty do syntezy
różnie podstawionych benzofuranów w reakcji biegnącej według schematu:
CH3

CH3

1) Br2/CHCl3
R1

O

O

2) NaOH, reflux

O

R1

CO2H

R2

R2

Nasze zainteresowanie pochodnymi benzofuranu spowodowane jest ich dużą
aktywnością biologiczną: Amiodarone (Cordarone) jest lekiem przedłużającym czas
trwania potencjału czynnościowego i wydłużającym czas refrakcji mięśnia sercowego,
Benziodarone (Amplivix) poprzez działanie rozszerzające naczynia krwionośne
zwiększa przepływ krwi, Benzarone (Fragivil) z kolei charakteryzuje działanie podobne
do witaminy P. Ponadto w 2002 roku w pracy [1] W. E. Courchesne zaobserwował
przeciwgrzybową aktywność Amiodaronu, a w Katedrze i Zakładzie Chemii
Organicznej prowadzone są poszukiwania nowych środków przeciwgrzybowych z
grupy bisamidyn. Powstał więc pomysł otrzymania związków zawierających elementy
strukturalne obu grup chemioterapeutyków.
Pierwszy etap syntezy wymaga otrzymania pochodnych 4-metylokumaryny.
Jedną z możliwych metod jest cyklizacja 2,6-dihydroksyacetofenonu z
3-oksobutanianem etylu. Reakcja przebiegła z wydajnością rzędu 67%.
CH3
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Zastosowanie jako substratów 2,4-dichlorofenolu oraz p-hydroksybenzonitrylu
nie pozwoliło na otrzymanie odpowiednich pochodnych kumaryny.

[1] W.E. Courchesne, J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002, 300, 195-199.
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MONOMERÓW WĘGLANOWYCH TYPU AB2
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Poliwęglany alifatyczne na podstawie węglanu trimetylenu są nietoksyczne,
biozgodne z żywymi tkankami i są stosowane jako biomateriały do wielu zastosowań,
m.in. jako nici chirurgiczne, nośniki leków, czy biodegradowalne klamry. Poliwęglany
takie wykazują mniejszą szybkość degradacji niż poliglikolidy i polilaktydy, co czyni je
szczególnie przydatnymi do zastosowań w długoterminowych implantach.
Poprzez wprowadzenie struktury węglanu trimetylenu do hiperrozgałęzionego
polimeru można uzyskać dodatkowo wydłużenie czasu jego działania. Silnie
rozgałęziona struktura prowadzi do zmniejszenia lepkości roztworu w porównaniu
z liniowymi polimerami o takim samym ciężarze cząsteczkowym. Poza tym, takie
polimery o trójwymiarowej strukturze charakteryzują się dużym stężeniem grup
końcowych, które można łatwo funkcjonalizować.[1]
5-(4-hydroksybutylo)-1,3-dioksan-2-on
(IV)
otrzymywano
w
wyniku
czteroetapowej syntezy, wychodząc z malonianu dietylu i 5-benzyloksybromobutanu.
Na pierwszym etapie otrzymano pochodną (I), którą następnie poddawano redukcji,
otrzymując 8-benzyloksy-2-hydroksymetylo-1-heksanol (II). W wyniku reakcji
pochodnej 1,3-diolowej z chloromrówczanem etylu, a następnie katalitycznej redukcji
prowadzonej w łagodnych warunkach otrzymano właściwy monomer (IV) (Schemat 1).
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Schemat 1. Synteza monomeru węglanowego: 5-(4-hydroksybutylo)-1,3-dioksan-2-onu

[1] Parzuchowski P. G., Grabowska M., Tryznowski M., Rokicki G, Macromolecules. 2006, 39, 7181.
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Flawonoidy stanowią grupę naturalnych, biologicznie czynnych związków
organicznych szeroko rozpowszechnionych w świecie roślinnym. Oprócz funkcji
barwników roślinnych związki te wykazują działanie ochronne przed szkodliwym
oddziałaniem promieniowania UV i drobnoustrojów patogennych: wirusów, grzybów i
bakterii. Flawonoidy wykazują wielokierunkową aktywność biologiczną przejawiającą
się m.in. w działaniu przeciwutleniającym (są naturalnymi antyoksydantami),
przeciwrakowym, antybakteryjnym, antyuczuleniowym i przeciwzapalnym. Związki te,
są ważnymi składnikami diety, nie są jednak gromadzone w organizmie człowieka.
Dzienne spożycie flawonoidów zależy od nawyków żywieniowych i waha się od 20 do
1000 mg na dobę.
Z chemicznego punktu widzenia flawonoidy stanowią grupę związków, których
szkielet podstawowy składa się z 15 atomów węgla zawierających charakterystyczne
ugrupowanie C6-C3-C6. Do ważnych właściwości flawonoidów zalicza się tworzenie
kompleksów z metalami. Największe zdolności kompleksotwórcze wykazują
flawonoidy posiadające grupy hydroksylowe przy węglach w pozycjach 3, 5, 3' i 4'.W
wyniku reakcji tych flawonoidów z metalami dochodzi do utworzenia trzech różnych
kompleksów, w których jon metalu zostaje przyłączony do innego atomu węgla.
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Najtrwalsze kompleksy flawonoidów z metalami tworzą się w środowisku
kwaśnym - dochodzi wtedy do zamknięcia w sposób trwały pięcioczłonowego
pierścienia. W zamknięciu tego pierścienia bierze udział tlen grupy karbonylowej oraz
tlen grupy hydroksylowej przy 3. atomie węgla. Kompleksy mniej trwałe tworzą się w
środowisku słabo kwaśnym lub obojętnym.
W chemii analitycznej kompleksy jonów metali z flawonoidami wykorzystuje się
w metodach oznaczania zarówno jonów metali, jak i flawonoidów. Flawonoidami
najczęściej stosowanymi jako odczynniki analityczne do oznaczania szeregu metali p-,
d-, f- elektronowych są kwercetyna i moryna. Najczęściej stosowanymi technikami
detekcji w układach jon metalu-flawonoid są spektrofotometria i spektrofluorymetria.
Pasma absorpcji kompleksów występujące w zakresie 400-470 nm stanowią podstawę
spektrofotometrycznych metod oznaczania metali. W układach jony metali-flawonoidy
zachodzą także oddziaływania typu utleniająco-redukującego, w wyniku których tworzą
się produkty stanowiące podstawę metod oznaczania jonów metali [1]. Prezentacja
przedstawia wyniki ostatnio prowadzonych prac nad wyjaśnianiem mechanizmów
oddziaływań w układach jony metali-flawonoidy.
[1] M. Balcerzak, A. Tyburska, E. Święcicka-Füchsel, “Selective Determination of Fe(III) in Fe(II)
samples by UV-Spectrophotometry with the use of Flavonoid Compounds: Quercetin and Morin”
wysłane do druku.
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REAKCJA PRZENIESIENIA WODORU WOBEC MODYFIKOWANEGO MgO
Marek Gliński, Urszula Ulkowska

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, ursulk@wp.pl
Reakcja przeniesienia wodoru polega na transferze wodoru od cząsteczki donora
do akceptora bez użycia gazowego wodoru. Tlenek magnezu jest jednym z najbardziej
aktywnych katalizatorów w reakcji przeniesienia wodoru od alkoholi do grupy
karbonylowej aldehydów i ketonów. Proces może być prowadzony zarówno w fazie
gazowej jak i ciekłej.
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W fazie gazowej acetofenon i cyklopentanon są redukowane do odpowiednich
alkoholi z dobrymi wydajnościami (65 i 85%). W fazie ciekłej głównym produktem
redukcji acetofenonu jest również alkohol. Jednocześnie reakcja transferu wodoru do
cyklopentanonu nie biegnie. Jedynym produktem reakcji jest produkt homoaldolowej
kondensacji cyklopentanonu – 2-cyklopentylidenocyklopentanon.
Celem mojej pracy było otrzymanie katalizatora opartego na tlenku magnezu,
który byłby selektywny w reakcji przeniesienia wodoru od alkoholu do cyklopentanonu
w fazie ciekłej.
Jako modyfikatorów użyto różnych halogenków alkilowych:
X
CH3X

X

X

X = Cl, Br, I

Tlenek magnezu modyfikowany pierwszorzędowymi halogenkami okazał się
najaktywniejszym katalizatorem w reakcji przeniesienia wodoru. Zaobserwowano
znaczący wpływ rzędowości grupy alkilowej w cząsteczce halogenku alkilowego na
aktywność katalizatora: n-C4H9I (wydajność cyklopentanolu: 40%), s-C4H9I (7%)
i t-C4H9I (4%) oraz wpływ rodzaju halogenu: n-C4H9Cl (22%), n-C4H9Br (34%)
i n-C4H9I (40%).
Zmierzono stężenia jodków, bromków i chlorków na powierzchni tlenku
magnezu. Stężenia odpowiednich jonów halogenkowych silnie zależą od rzędowości
grupy alkilowej modyfikatora.
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ŻELAZOWO-KOBALTOWO-NIKLOWE UKŁADY DO REDUKCJI KWASÓW
KARBOKSYLOWYCH. WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
J. Kijeński,a,b O. Osawaru,a A. Szczygielska,a J. Kowalska,b
E. Śmigiera,a A. R. Migdał,a M. Nemtusiak,a K. Wierzbicka b
a

b

Instytut Chemii Przemysłowej, ul Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
ul. Łukaszewicza 17, 09-400 Płock, lil_katherinka@poczta.fm

Aktywność katalizatorów heterogennych zależy od wielu czynników, począwszy
od prekursorów faz aktywnych, metody ich przygotowania i na obróbce termicznej lub
chemicznej kończąc. Oznaczenia własności fizykochemicznych katalizatorów stałych
prowadzi do oszacowania i określenia kierunku aktywności. Oprócz badań powierzchni
właściwej termiczna analiza różniczkowa stosowana jest do określenia m.in.
kluczowych właściwości kwasowo-zasadowych katalizatorów. Do różniczkowej analizy
termicznej zaliczyć można temperaturowo-programowaną redukcję (TPR) i
temperaturowo programowaną desorpcję (TPD) stosowaną do określenia stopnia
oddziaływania między redukowalną fazą aktywną a nośnikiem, na który jest nanoszona.
W przypadku tlenkowych układów zjawisko to nosi nazwę Strong Oxide Oxide
Interaction (SOOI), zaś w przypadku metali na nośnikach jest to Strong Metal Support
Interaction (SMSI).
Do własności decydujących o aktywności otrzymanych układów katalitycznych
należą m.in. powierzchnia właściwa, kwasowość, zasadowość, elektronodonorowość i
elektronoakceptorowość.
Przybliżoną charakterystykę kwasowości katalizatorów stałych można oszacować
stosując TPD uprzednio zaadsorbowanego na jego powierzchni adsorbata (najczęściej
aminy). Zasadowość natomiast mierzona jest w procesie TPD ditlenku węgla.
Fizysorbowane cząsteczki adsorbata desorbują w niższych temperaturach a
chemisorbowane w wyższych przeważnie z jednoczesnym rozkładem adsorbata.
Analizę przeprowadzono w aparacie ChemBet 3000 firmy Quantachrome.
Jednopunktowe pomiary BET dokonano przepuszczając przez próbkę mieszaninę
zawierającą 30% azotu w helu (P/Po = 0,3) w temperaturze ciekłego azotu (77K). TPR
przeprowadzono stosując mieszaniną 5% wodoru w argonie do redukcji próbek
zawierających 250µmol fazy aktywnej.
Przedstawiono wyniki analiz fizykochemicznych katalizatorów typu Fe/CoO/NiO
nanoszonych na nośniki tlenkowe stosowanych do redukcji kwasów karboksylowych.
Pomiary dokonano w celu określenia wpływu własności fizykochemicznych
katalizatorów na ich aktywność w badanych reakcjach.
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WODOROZCIEŃCZALNE SPOIWA POLIMEROWE W PROCESIE PRASOWANIA
PROSZKÓW CERAMICZNYCH

Paweł Wiśniewski, Łukasz Walkiewicz, Mikołaj Szafran, Gabriel Rokicki

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pawelwi@ch.pw.edu.pl
Prasowanie proszków jest jedną z najszerzej stosowanych i najmniej
skomplikowanych metod wytwarzania wyrobów ceramicznych. Kształtki formowane tą
techniką charakteryzują się dokładnymi wymiarami i symetrycznymi kształtami,
stosunkowo dużym stopniem zagęszczenia, a także odpowiednią wytrzymałością
mechaniczną pozwalającą na ich wstępną obróbkę. Ponadto ze względu na swój
charakter jest to metoda wydajna i dająca się łatwo zautomatyzować. Największą jej
wadą jest niejednorodność zagęszczenia proszku, co w konsekwencji prowadzi do
różnic w parametrach gotowych wyrobów i obniżenia ich wartości użytkowych.
Nierównomierność
zagęszczenia
powodowana
jest
nierównomiernym
rozłożeniem sił prasujących. Przyczyną tego jest tarcie pomiędzy cząstkami proszku
oraz pomiędzy cząstkami a ścinkami matrycy. Aby zminimalizować ten niekorzystny
efekt stosuje się różne środki zapobiegawcze tj. stosowanie odpowiednich materiałów
na matryce do prasowania czy optymalizacje parametrów prasowania. Innym sposobem
jest zmiana właściwości reologicznych proszku, tak aby prasowane kształtki
charakteryzowały się korzystnymi parametrami.
Zmiany takie są możliwe do uzyskania między innymi poprzez dodatek
organicznych spoiw polimerowych. Spoiwa stosowane w postaci roztworów lub
dyspersji polimerowych wpływają na zmniejszenie sił tarcia w układzie, a także
poprawiają wytrzymałość mechaniczną kształtek. Pozwala to na uzyskiwanie kształtek
o większej gęstości i wytrzymałości, przy czym ilość dodawanego spoiwa powinna
mieścić się w granicach 0,5÷3% wag. w stosunku do proszku ceramicznego.
Celem prac były badania nad zastosowaniem wodorozcieńczalnych spoiw
poliakrylowych i poliuretanowych o na właściwości granulatów i kształtek z tlenku
glinu w stanie surowym i po spiekaniu w 1650°C/1h otrzymanych metodą prasowania
jednostronnego. Określono zdolności granulatów do zagęszczenia oraz gęstość,
porowatość otwartą oraz wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie i zginanie a także
moduł Weibulla tworzyw z Al2O3.
Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
jako projekt badawczy nr 3T09B 022 29

103

P-92

ZASTOSOWANIE SPOIW POLIMEROWYCH DO OTRZYMYWANIA FOLII
CERAMICZNYCH
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Gabriel Rokicki
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ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pawelwi@ch.pw.edu.pl
Folie ceramiczne otrzymywane są metodą odlewania ceramicznych mas lejnych
(tape-casting) na podłoże nośne. Grubość folii waha się w granicach 0,05 – 2 mm,
natomiast szerokość może wynosić nawet 1m. Produkty otrzymane metodą tape-casting
wykorzystywane są miedzy innymi jako podłoża do układów scalonych, kondensatory z
BaTiO3, elementy ogniw paliwowych, materiałów z tzw. gradientem funkcjonalnym itp.
Stosunkowo nowym zastosowaniem folii ceramicznych są mikroreaktory chemiczne i
ceramiczne.
Masa lejna składa się z drobno zmielonego proszku ceramicznego, spoiwa
polimerowego, upłynniacza, rozpuszczalnika, plastyfikatora i często innych dodatków.
Skład ceramicznych mas lejnych do otrzymania folii ceramicznych jest
problemem zarówno naukowym jak i technologicznym. Najbardziej istotnym
zagadnieniem jest dobór spoiwa polimerowego o odpowiedniej budowie chemicznej
oraz jego ilości, który wynosi przeważnie 4 – 10% wag. w stosunku do fazy stałej.
Dobre spoiwo jest w stanie zapewnić dużą gęstość i wytrzymałość folii w stanie
surowym podczas obróbki i przechowywania tworząc mostki pomiędzy ziarnami
proszku.
Do niedawna większość mas lejnych do otrzymywanych folii wymagała
zastosowania często szkodliwych rozpuszczalników organicznych, jednakże z powodów
ekologicznych, zdrowotnych i ekonomicznych coraz więcej uwagi poświęca się
sporządzaniu mas, w układach wodnych.
Celem prac były badania nad zastosowaniem wodorozcieńczalnych spoiw
poliakrylowych i poliuretanowych oraz spoiw fotoutwardzalnych, a także środków
upłynniających na właściwości mas lejnych z tlenku glinu o różnej wielkości ziarna
oraz gotowych folii ceramicznych w stanie surowym i po spiekaniu w 1550°C i 1650°C.
Zastosowanie spoiw fotoutwardzalnych wymagało użycia rozpuszczalników
organicznych, natomiast w przypadku wodorozcieńczalnych dyspersji polimerowych
rozpuszczalnikiem była woda. Otrzymano masy lejne o relatywnie małej lepkości oraz
folie, które nie miały spękań i charakteryzowały się znaczną elastycznością.
Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
jako projekt badawczy nr 3T09B 022 29
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STRUCTURE OF 3-AMINO-5-MERCAPTO-1,2,4-TRIAZOLE MONOLAYERSERS AND XPS STUDIES
Beata Wrzosek, Jolanta Bukowska
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Pasteura 1, 02-093, Warsaw, bwrzosek@chem.uw.edu.pl
Molecular structure of adlayers formed from 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
(AMT) solutions on silver and gold surfaces was investigated with surface enhanced
Raman scattering (SERS) and X-ray photoelectron (XPS) spectroscopies. Two types of
structures were identified, dependent on concentration of the AMT in the solutions,
their pH the values and potential applied to the electrode. In the presence of sufficient
amount of adsorbate molecules in the vicinity of the metal surface AMT adsorbs in the
thiolate form through metal-thiolate linkage. This structure is stabilized by hydrogen
bonds between amine groups of adjacent AMT molecules and/or between adsorbed
AMT and molecules in the solution. However, in the case of insufficient concentration
of the adsorbate at the surface, AMT molecules adsorb also through triazole ring, in the
form deprotonated in the ring, with the ring lying more or less flat on the metal surface.
By controlling pH of the solution and potential applied to the electrode we are able to
switch between these two molecular forms of the adsorbed AMT.
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ROZPLATANIE PODWÓJNEJ NICI DSDNA SPOWODOWANE PROCESEM
ELEKTROUTLENIANIA

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

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 1,02-093 Warszawa, ezabost@chem.uw.edu.pl
Procesy biologiczne takie jak replikacja oraz transkrypcja wykorzystują
dwuniciową matrycę informacyjną kwasu dezoksyrybonukleinowego (dsDNA). Oba
procesy wymagają lokalnego odwracalnego rozplatania podwójnej nici DNA, które
kontrolowane jest poprzez specyficzny dla DNA aparat enzymatyczny, jaki znajduje się
w każdej żywej komórce.
Rozplatanie nici dsDNA zwane jest inaczej denaturacją. Denaturacja dsDNA
polega na destabilizacji podwójnej helisy DNA (struktura II rzędowa), jak również
DNA w stadium superhelisy (struktura III rzędowa) prowadzącej do struktury
nieuporządkowanego kłębka. Struktury II oraz III stabilizowane są poprzez słabe
wiązania wodorowe oraz oddziaływania Van der Vaalsa pomiędzy ugrupowaniami
hydrofobowymi, oba rodzaje oddziaływań warunkują dwuniciową specyfikę DNA.[1]
W wyniku różnych wartości czynników działających denaturująco takich jak: pH,
enzymy, ultradźwięki, a w szczególności temperatura oraz elektroutlenianie, może
zachodzić pełna lub częściowa utrata właściwości charakterystycznych dla podwójnej
helisy DNA.
W naszej pracy przedstawiliśmy zakres procesu denaturacji dsDNA z grasicy
cielęcej, Calf Thymus, spowodowanej elektroutlenianiem w warunkach kontrolowanej
temperatury. Do charakterystyki procesu rozplatania podwójnej nici DNA
wykorzystaliśmy analityczne techniki elektrochemiczne (woltamperometrię cykliczną,
techniki pulsowe) oraz spektroskopię UV-Vis. Zastosowaliśmy następujące elektrody
pracujące: dyskową wykonaną z węgla szklistego (GCde), siatkową platynową
(meshPt) oraz siatkową platynową z napylonym węglem (meshC). Węgiel szklisty
okazał się najlepszym materiałem do badania procesu rozplatania dsDNA.[2]
Przeprowadziliśmy porównawcze badania procesu denaturacji podwójnej nici
DNA, wykonane technikami spektroskopii UV-Vis oraz woltametryczną, obie
wywołane wzrostem temperatury. Analiza naszych badań spektrofotometrycznych
wskazuje, że w zakresie temperatury 20 – 47 ºC dsDNA nie ulega jeszcze denaturacji.
Wynik ten jest zgodny z danymi literaturowymi. Z kolei wyniki elektroanalityczne są
wyraźnie bardziej czułe i wskazują na rozpoczęcie wstepnej denaturacji dsDNA już w
temperaturze około 25 oC. Ten proces predenaturacji jest naszym zdaniem jedynie
odwracalnym rozluźnianiem się nici dsDNA.
Badanie elektroutleniania dsDNA w funkcji temperatury może dać nam
dodatkową możliwość analizy interkalacji różnych związków do dsDNA.

[1] Delcourt, S.G., Blake R.D., J. Biol. Chem. 1991, 266, 15160–15169.
[2] A. M. Nowicka, E. Zabost, M. Donten, Z. Mazerska, Z. Stojek, Bioelectrochem. 2006, 71, 126-131.
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ZWIĄZEK – FAZA STACJONARNA
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Rozdzielanie chromatograficzne substancji z wykorzystaniem metody HPLC jest
zależne od bardzo wielu czynników. Podczas rozdzielania występują liczne
oddziaływania zachodzące pomiędzy rozdzielanym analitem a powierzchnią fazy
stacjonarnej. Wielkość tych oddziaływań oraz ich udział w retencji danej substancji
zależy od wielu parametrów, dlatego aby móc stworzyć optymalną metodę analityczną,
umożliwiającą jak najskuteczniejsze rozdzielanie substancji, istotnym jest zbadanie
owych oddziaływań. [1]
W obecnej pracy zastosowano układ sond molekularnych CoL2+/FeL2o (L = 2-(5bromo-2-pirydylazo)-5-dietyloaminofenol) do badań oddziaływań w tym systemie.
Stosując układ sond molekularnych CoL2+/FeL2o możliwe było rozróżnienie
oddziaływań chromatograficznych zachodzących pomiędzy substancją testującą a fazą
stacjonarną, jak również modyfikacje tych oddziaływań. Modyfikacje oddziaływań
prowadzono na dwa sposoby. Pierwszą z nich była modyfikacja oddziaływań za
pomocą modyfikatora wewnętrznego; substancji dodawanej do eluentu, drugą natomiast
- modyfikacja za pomocą zewnętrznego pola ultradźwiękowego, wytwarzanego za
pomocą generatora ultradźwiękowego. W badaniach zastosowano również modyfikację,
wykorzystując jednocześnie obie metody modyfikacji. Efekty modyfikacji z
wykorzystaniem różnych modyfikatorów, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,
obserwowano poprzez analizę zmian współczynników retencji substancji testowych
stosowanych w badaniach.
Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe było rozróżnienie oddziaływań
hydrofobowych od elektrostatycznych w układzie: sonda molekularna/faza stacjonarna
RP-LC, jak również zbadanie ich wpływu na retencję określonego analitu dla różnych
faz stacjonarnych.

[1] L.R. Snyder, J.W. Dolan, J.Chromatogr. A 2004, 1060, 77-1160.
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WPŁYW POTASU NA WŁAŚCIWOŚCI KATALIZATORA Ni/Al2O3
W ASPEKCIE REAKCJI UWODORNIENIA TLENKÓW WĘGLA
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Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, Płock
Badano wpływ potasu na właściwości katalizatorów 90%Ni/Al2O3 w aspekcie
reakcji uwodornienia CO oraz CO2. Jako materiału wyjściowego użyto wstępnie
kalcynowanego (673 K; 2 h) prekursora 90%NiO/Al2O3. Promotowanie prekursora
potasem wykonano przez impregnację za pomocą wodnego roztworu KNO3. Zawartość
potasu w przygotowanych próbkach, wyrażona jako ułamek molowy, K/(Ni+Al+K)
wynosiła odpowiednio: 0,003; 0,015 oraz 0,06. W pomiarach używano próbek o masie
50 mg. Wstępną reducję katalizatorów wykonano w strumieniu wodoru (773 K; 2,5 h).
Badania prowadzono przy ciśnieniu atmosferycznym. Pomiary wykonano w
szklanej aparaturze przepływowej, zaopatrzonej w mikroreaktor bezgradientowy. Skład
strumienia opuszczającego reaktor określano za pomocą katarometru lub przy użyciu
chromatografu z detektorem płomieniowym.
Wykonano następujące badania fizykochemiczne katalizatorów:
1. termperaturowo-programowaną redukcję – (TPR) kalcynowanych próbek,
2. badania struktury katalizatorów metodą XRD,
3. pomiary chemisorpcji: O2, H2, CO oraz CO2,
4. pomiary efektu cieplnego chemisorpcji O2, CO oraz CO2,
5. termperaturowo-programowaną desorpcję preadsorbowanego wodoru,
6. termperaturowo-programowaną desorpcję preadsorbowanego CO
oraz termperaturowo-programowaną desorpcję preadsorbowanego CO2,
7. termperaturowo-programowane uwodornienie preadsorbowanego tlenu
oraz TP uwodornienie preadsorbowanego CO oraz preadsorbowanego CO2,
8. pomiary aktywności katalitycznej w reakcji uwodornienia CO oraz CO2
w warunkach stacjonarnych.
Przeprowadzone badania wykazały:
1. Znaczny wpływ potasu na strukturę i właściwości chemiczne (adsorpcja O2, CO,
CO2 oraz H2) naniesionego niklu.
2. Bardzo silny wpływ potasu na aktywność katalizatorów Ni/Al2O3 w reakcjach:
(i) uwodornienia preadsorbowanego CO oraz CO2. oraz
(ii) uwodornienia CO i CO2 w warunkach stacjonarnych.
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SYNTEZA I ANALIZA STRUKTURY TRICHLOROWODORKU
1,5-BIS(4-AMIDYNOFENOKSY)-N-METYLO-3-AZAPENTANU –
NOWEGO ANALOGU PENTAMIDYNY.
Jerzy Żabiński, Dorota Maciejewska

Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, jzabinski@o2.pl; domac@farm.amwaw.edu.pl
Pentamidyna – sól 1,5-bis(4-amidynofenoksy)pentanu (Rys 1a.) - jest obecnie
stosowanym lekiem w terapii zakażeń wywołanych przez Pneumocystis carini. Jest
skutecznym chemioterapeutykiem, ale charakteryzuje się stosunkowo dużą
toksycznością. Istnieje więc potrzeba poszukiwania nowych, aktywnych biologicznie
związków, będących analogami pentamidyny.
H2N

NH

H2N

O

NH

H2N

O

NHxHCl H2N

O

xHCl
N

NHxHCl

O

CH3
1a

1b

Rys. 1 Pentamidyna (1a) i jej nowy analog (1b)
Zaplanowaliśmy i wykonaliśmy syntezę nowego analogu pentamidyny (Rys. 1b),
w którym wprowadziliśmy dodatkowy heteroatom do łącznika alifatycznego.
Dla związków, wykazujących aktywność biologiczną, ważne jest dokładne
poznanie ich struktury zarówno w roztworze jak i w ciele stałym. Budowę i
oddziaływania międzymolekularne otrzymanego przez nas nowego analogu
pentamidyny zanalizowaliśmy metodami spektralnymi, wykorzystując techniki 1D i 2D
1
H , 13C NMR w roztworze, oraz metodę 13C CP/MAS NMR w ciele stałym.
Związek został przekazany do badań cytotoksyczności.
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EFEKT ELEKROREOLOGICZNY W ZAWIESINACH CZĄSTEK TiO2
OTRZYMYWANYCH METODĄ ZOL-ŻEL
Elżbieta Żero, Janusz Płocharski

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, ela@ch.pw.edu.pl
Ciecze elektroreologiczne charakteryzują się odwracalnym wzrostem lepkości pod
wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.[1] Najczęściej są to zawiesiny
polaryzowalnych cząstek stałych rozproszonych w ciekłej nieprzewodzącej matrycy.
Potencjalne zastosowania narzucają cieczom ER szereg określonych parametrów, które
stały się celem badawczym wielu ośrodków. Fazę stałą zawiesin ER mogą stanowić
materiały zarówno organiczne jak i nieorganiczne, a prace prowadzone nad cieczami
ER mają na celu osiągnięcie wyższych wartości granicy płynięcia, wyższej odporności
na sedymentację oraz zachowania swoich właściwości użytkowych w szerszym zakresie
temperatur.
W niniejszej pracy zastosowano jako fazę stałą dwutlenek tytanu zdyspergowany
w niepolarnej ciekłej matrycy – polidimetylosiloksanie. Cząstki TiO2 otrzymano
metodą zol-żel. Do badań sporządzono zawiesiny o różnym stężeniu fazy stałej, a
następnie przeprowadzono pomiary wiskozymetryczne w celu otrzymania
charakterystyk reologicznych w szerokich zakresach szybkości ścinania i natężeniach
pola elektrycznego. Jednocześnie mierzono natężenie prądu płynącego w układzie.
Zaobserwowano, że zawiesiny zawierające cząstki TiO2 o większej średnicy
wykazują wyższe granice płynięcia. Gęstości prądu nie przekraczają kilku µA/cm2.

[1] Hao Tian, Advances in Colloid and Interface Science. 2002, 97, 1-35.
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WYKORZYSTANIE METODY 3D-QSAR DO ANALIZY AKTYWNOŚCI NOWYCH
ANALOGÓW BUSPIRONU

Teresa Żołek, Dorota Maciejewska

Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna
w Warszawie, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, Polska, tereza@farm.amwaw.edu.pl,
Receptory serotoninowe (5-HT) pełnią istotną rolę w patomechanizmie lęku.
Skłoniło to wielu badaczy do poszukiwania wśród ligandów tych receptorów
anksjolityków nowej generacji. Należy do nich między innymi buspiron, który działa w
sposób bardziej selektywny niż benzodiazepina. Przyjmuje się, że aktywność
biologiczna buspironu, związku sklasyfikowanego jako częściowy agonista receptora
serotoninowego 5-HT1A, związana jest bezpośrednio z jego działaniem na ten podtyp
receptorów 5-HT.[1,2]
Dla grupy nowych związków 1-alkilo-4-arylopiperazyn wyznaczono
powinowactwo ( IC50 ) do receptorów serotoninowych typu 5HT1A i 5-HT2A oraz
receptorów α1-adrenergicznych. Następnie zbadano korelację między liczbowymi
wartościami tego powinowactwa, a fizykochemicznymi parametrami ich struktury.
Zastosowano metodę 3D-QSAR – CoMFA (ang. Comparative Molecular Field
Analysis) . Jest to analiza porównawcza pól molekularnych, która opisuje
oddziaływania elektrostatyczne i steryczne w oparciu o funkcję Lenarda-Jonesa i
Coulomba. Pozwoliło to nam na stworzeniu modeli zdolnych do przewidywania
aktywności biologicznej nieznanych związków.
Obliczenia były wykonywane w ramach grantu Interdyscyplinarnego Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego nr G26-10.

[1] Romero, A. G., McCall, R. B., Ed.: Bristol, J. A., Academic Press, New York, 1991, vol. 27, Chp. 3
[2] Lopez-Rodriquez, M. L., Morcillo, M. J., Rovat, T. K., Fernandez, E., Vicente, B., Sanz, A. M.,
Hernandez, M., Orensanz, L. J. Med. Chem. 1999, 42, 36-49.
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KWASY ARYLOBORONOWE-POTENCJALNE RECEPTORY CUKRÓW
Anna Żubrowska, Andrzej Sporzyński

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, aniazubrowska@wp.pl
Kwasy aryloboronowe mają już ponad 100 lat. Pierwszy kwas o nazwie
fenyloboronowy został otrzymany prze Michaelisa i Beckera w 1880 roku. Związki te,
dzięki ciekawym właściwościom znajdują szerokie zastosowania w różnych
dziedzinach nauki.
Dla nas, kwasy fenyloboronowe to przede wszystkim molekularne receptory
cukrów. Podstawą do zastosowania tych związków jako tego typu układów, jest fakt, iż
w szybki i odwracalny sposób tworzą one estry z diolami [1]:
HO

B

OH

HO
OH-

OH
B OH

n

O

n

HO

OH

B

O
OH

K

+

2H2O

Celem naszych badań jest otrzymanie układów, które pozwolą na selektywne
oznaczanie interesujących nas sacharydów, zawierających pierścień aryloboronowy i
grupę aminową, połączoną z pierścieniem przez odpowiedni łącznik:
B(OH)2
CH2NR1R2

Receptor
Fluorofor

Łącznik

W prezentacji zostanie omówiona następująca droga syntezy interesujących nas
związków [2,3]:
B(OH)2
NaBH4

CHO

+

HNR1R2

B(OH)2
CH2NR1R2

MeOH

[1] H. G. Kuivila, A. H. Keough, E. J. Soboczenski, J. Org. Chem. 1954, 19, 780.
[2] L.Zhu, Z. Hong, E. V. Ansyl, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 4260.
[3] C. J. Ward, P. Patel, T. D. James, J. Chem. Soc, Perkin Trans I 2002, 462.
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BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ZMODYFIKOWANYCH BIAŁEK ROŚLINNYCH
Ewa A. Żukowska, Ewa Rudnik, Antoni R. Migdał, Jacek A. Kijeński

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Ewa.Zukowska@ichp.pl
Białka są to polimery aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami
peptydowymi. Posiadają podatne na modyfikacje chemiczne, grupy aminowe oraz
hydroksylowe (np. treonina, seryna i tyrozyna) i tiolowe (cysteina). Główną ich zaletą
jest ich całkowita biodegradowalność oraz krótki czas odnawiania, co ma duże
znaczenie dla przemysłu niespożywczego.
Celem niniejszej pracy było opracowanie metody acetylacji białka roślinnego oraz
zbadanie właściwości fizykochemicznych, w tym właściwości pieniących
zmodyfikowanego białka w zależności od jego rodzaju i pochodzenia. Tematyka badań
mieści się w zakresie Zielonej Chemii.
Zbadano białka pochodzące z trzech różnych roślin: pszenicy, ziemniaka i
kukurydzy. Modyfikację przeprowadzono dwiema metodami: w reakcji z
bezwodnikiem octowym i wodorotlenkiem sodowym oraz w środowisku ketenu.
Keten jest to gaz bezbarwny, otrzymywany przez pirolizę acetonu lub kwasu
octowego. Aceton ulega pirolizie do ketenu w temperaturze 600-700ºC.[1] Keten
wykazuje dużą reaktywność chemiczną. Stosowany jest głównie jako środek silnie
acetylujący, poza tym dobrze się polimeryzuje. Przeprowadzono reakcję acetylacji
białka ketenem, zakładając następujący mechanizm rekacji:
O
CH3

C

CH3

675 oC

CH2

C

O

+

CH4
O

b ia łko

NH 2

+

CH2

C

O

b ia łko

NH

C

CH3

Badania białek jak i ich form zmodyfikowanych wykazały, że najlepsze
właściwości pianotwórcze posiadają białka pochodzące z pszenicy, czyli gluten pszenny
(Cargill) i rozpuszczalny gluten pszenny VITEN CWS (Barentz). Acetylacja zarówno
bezwodnikiem jak i ketenem w znacznym stopniu polepszyła ich właściwości
pianotwórcze, w tym stabilność piany. Ponadto modyfikacja poprzez acetylację w
znacznym stopniu polepszyła rozpuszczalność białka w wodzie.
Pozytywne wyniki badań mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie przy
zagospodarowywaniu i wykorzystaniu cennych w białko odpadów przemysłu
spożywczego (np. wytłoczek z produkcji olejów roślinnych) oraz przy opracowywaniu
ekologicznych środków powierzchniowo czynnych.

[1] R. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder; Technologia Chemiczna organiczna; Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.
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