
 



 
 



WŁODZIMIERZ   JARZĘBA  (1956-2004) 
 
Włodzimierz Jarzęba urodził się 18 listopada 1956 
roku w Krakowie. Chemia była jego pasją od 
czasów młodości.  Będąc uczniem trzeciej klasy XII 
Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Hucie został 
laureatem Olimpiady Chemicznej. Sukces ten 
powtórzył jeszcze  w klasie maturalnej.   
 Interesowała go również matematyka, ale  
studia rozpoczął na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Krakowskiej w 1975 r. Po ich 
ukończeniu  podjął studia doktoranckie na 
Wydziale Chemii UJ w Zespole Badań 
Fotochemicznych i Luminescencyjnych.  Zajmował 
się badaniem wydajności kwantowych 
fotoluminescencji i badaniem czasów życia stanów 
elektronowo wzbudzonych pochodnych chinoliny.  
 Rok po obronie doktoratu (z 
wyróżnieniem), w 1987r wyjechał do USA. Przez 
cztery lata   w University of  Minnesota pracował w 
zespole zajmującym się zastosowaniami technik 
laserowych do badań najszybszych procesów 
chemicznych.  Część tego pobytu to stypendium 
amerykańskiej National Science Fundation. Prace 
badawcze w Stanach, których był współtwórcą i 
współautorem ,  to przedsięwzięcia nowatorskie na 
skalę światową. To właśnie  dr  Włodzimierz 
Jarzęba po raz pierwszy w świecie wykonał 
pomiary femtosekundowych czasów solwatacji 
cząsteczek sond molekularnych w roztworach 
wodnych. 
 Wyniki badań zespołu profesora Barbary, w 
którym pracował w Stanach, publikowane były 
przez najlepsze w tej dziedzinie czasopisma 
naukowe i do dziś nie straciły na aktualności. 
Dowodem są liczne cytowania.  
  W r. 1997 dr Włodzimierz Jarzęba uzyskał 
stopień doktora habilitowanego i w tym samym 
roku utworzył w Zakładzie Chemii Fizycznej i 
Elektrochemii na Wydziale Chemii UJ swój zespół 
badawczy – Zespół Femtochemii. W jego skład 
weszli młodzi badacze - doktoranci i studenci. 
Kiedyś będąc w ich wieku samodzielnie szukał 
odpowiedzi na wiele zagadek otaczającego  świata, 
przyszedł czas aby służyć młodszym radą, pomocą i 
rozbudzać w nich naukowe zamiłowania.  
Głównym obszarem zainteresowań młodego 
Zespołu były badania szybkich procesów 
chemicznych. 

Pracownie Femtochemii zorganizował od 
podstaw. Zbudował aparaturę  (spektrometr 
femtosekundowy), zorganizował dla studentów 
nową pracownię z chemii fizycznej   i prowadził 
ciekawe wykłady z  perspektyw chemii fizycznej 
oraz ultraszybkich procesów chemicznych. Dr hab. 
Włodzimierz Jarzęba  potrafił też projektować i 
budować unikalne urządzenia, które 
wykorzystywano w prowadzonych pracach 
badawczych. Już w czasie swoich studiów 
doktoranckich zbudował aparaturę do pomiarów  

 
 
czasów życia fluorescencji cząstek, działającą na 
zasadzie skorelowanego czasowo zliczania 
pojedynczych fotonów.  Dzięki niej studenci i 
doktoranci mogli badać procesy fotochemiczne i 
fotofizyczne zachodzące w czasach 
nanosekundowych.  
 Włodzimierz Jarzęba   rozwijał  współpracę 
naukową z zespołami i ośrodkami badawczymi w 
kraju i za granicą. Jeszcze na studiach 
doktoranckich oprócz fotochemii   zajmował się też  
elektronowym rezonansem paramagnetycznym. 
Jako młody doktor habilitowany podjął natomiast 
badania w nowym dla siebie obszarze - 
spektroskopii koherencyjnej.  Współpracował w tej 
dziedzinie z kolegami z Uniwersytetu we 
Frankfurcie nad Menem. Rezultat współpracy to 
kilka ważnych w spektroskopii koherencyjnej 
publikacji naukowych.    
 Współpraca z zagranicą to nie tylko 
Niemcy. To również wspólne przedsięwzięcia  
badawcze z uczonymi z Saclay i  Orsay w Paryżu, i 
z  Centrum Badań Naukowych Tsukuba w Japonii.  
Włodzimierz Jarzęba był proszony o wygłoszenie 
wykładów w Australii, Stanach Zjednoczonych, 
Japonii, Szwajcarii i Niemczech. Zapraszano go 
również na wykłady do wielu polskich  ośrodków 
naukowych. 
15 kwietnia 2009 roku minęło 5 lat od śmierci dr 
hab. Włodzimierza Jarzęby. Odszedł przedwcześnie 
po krótkiej i ciężkiej chorobie. Nagroda im 
Włodzimierza Jarzęby została ustanowiona przez 
panią Dziekan Wydziału Chemii UJ Grażynę 
Stochel, by młodzi chemicy poznali  naukowe 
osiągnięcia tego nieprzeciętnie zdolnego badacza. 
Powstała również po to, by  naukowe pasje dr hab. 
Włodzimierza Jarzęby mogły być  na nowo 
podejmowane i kontynuowane przez  studentów 
Wydziału Chemii UJ. 
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Wysokociśnieniowe badania strukturalne beta-laktoglobuliny 
 

Artur Biela, Katarzyna Kurpiewska, Joanna Loch 
 

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki, Zespół Krystalochemii Białek 
 

 dr hab. Krzysztof Lewiński 
 

Rentgenografia to narzędzie, przy pomocy którego poznajemy przestrzenną budowę białek. Dzięki 
znajomości struktury protein możemy próbować poznać mechanizm ich fałdowania. Ma to szczególne 
znaczenie w poznaniu mechanizmu powstawania tzw. chorób molekularnych (konformacyjnych) takich jak BSE 
(gąbczaste zwyrodnienie mózgu) czy CJD (choroba Creutzfeltda Jakoba). Znajomość samej natywnej struktury 
jest jednak niewystarczająca, by móc powiedzieć w jaki sposób białko się fałduje i dlaczego dochodzi do 
błędnego fałdowania. Jak się okazuje, znacznie więcej informacji możemy uzyskać analizując zmiany 
konformacyjne wywołane poprzez zastosowanie jakiegoś zewnętrznego czynnika zaburzającego [1]. Jednym z 
takich czynników jest wysokie ciśnienie hydrostatyczne. Na potrzeby badań krystalograficznych wysokie 
ciśnienie hydrostatyczne generuje się w komorach ciśnieniowych typu DAC (Diamond Anvil Cell) (Rys. 1.) 
 

 
        

 
 

Rys. 1. Schemat budowy komory typu DAC (A) oraz komora zamontowana na goniometrze (B).  
 

Obiektem badań prezentowanej pracy jest białko powszechnie występujące w mleku niemal wszystkich 
ssaków – β-laktoglobulina. Jest to białko pełniące funkcje transportowe. Rozmiary β-baryłki, jak i charakter 
miejsca wiążącego dowodzą, że β-laktoglobulina jest odpowiedzialna głównie za transportowanie kwasów 
tłuszczowych [2] . 

Dzięki zastosowaniu wysokiego ciśnienia jako czynnika zaburzającego strukturę przestrzenną białek 
jesteśmy w stanie nie tylko badać białko w stanie natywnym, ale również w innych, wyżej energetycznych 
stanach. Dzieje się tak dlatego, że przy zastosowaniu ciśnienia niejako „zamrażamy” strukturę białka 
przyjmującego wyższą od natywnego energetycznie konformacj. 

W niniejszej pracy poddano analizie trzy wyznaczone struktury wołowej β-laktoglobuliny: natywną bez 
liganda, natywną po związaniu liganda w warunkach ciśnienia atmosferycznego oraz wysokociśnieniową po 
związaniu liganda. Przeanalizowano charakter zmian w zależności od zastosowanego czynnika oraz 
wyznaczono najbardziej labilne konformacyjnie elementy struktury badanego białka. 

 
LITERATURA: 
1. Balny C., Masson P., Heremans K. – “High pressure effects on bilogical macromolecules: from structurla 
changes to alternation of cellular processes”, (2002) Bichemica et Biophysica Acta, 1595, 3-10 
 
2. Brownlow S., Morais Cabral J.H., Cooper R., Flower D.R., Yewdall S.J., Polikarpov I., North A.C.,  
Sawyer L. – “Bovine beta-lactoglobulin at 1.8A resolution - still an enigmatit lipocalin”, (1997) Structure, 5, 
481-495 
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Konformacja BSA w roztworach elektrolitów 
 

Anna Pajor 
 

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk 
 

Barbara Jachimska 
 

Oddziaływanie białek z organicznymi i nieorganicznymi podłożami jest ważnym zagadnieniem dla wielu 
dziedzin naukowych. Właściwości fizykochemiczne „biologicznie” modyfikowanych powierzchni umożliwiają 
zastosowanie ich jako biomateriałów, biosensorów oraz biochipów, które wykorzystywane są między innymi w 
diagnostyce, testach serologicznych oraz w bioelektronice. Kontrola i opis osadzania białek wymaga rozległej 
wiedzy na temat ich struktury, konformacji, kształtu cząsteczek, ładunku oraz stopnia agregacji. 

Do charakterystyki albuminy (BSA) wykorzystano metody, które w sposób bezpośredni określają jego 
strukturę oraz stabilność: dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), elektroforezę kapilarną oraz pomiary 
lepkości. Metoda DLS pozwala określić zmiany promienia hydrodynamicznego białek w zależności od pH oraz 
siły jonowej. Umożliwia również wyznaczenie stopnia agregacji lub denaturacji biocząsteczek. Wykorzystując 
ruchliwość elektroforetyczną można określić ładunek cząsteczki białka w zależności od pH, siły jonowej oraz 
wyznaczyć efektywny ładunek cząsteczki. W celu określenia kształtu oraz stabilności białek zastosowano 
metodę lepkości dynamicznej. 

BSA zaliczane jest do prostych białek globularnych. Cząsteczka BSA przypomina kształtem serce i 
składa się z 3 domen (6 subdomen) w postaci α – helis. BSA charakteryzuje się asymetrycznym rozkładem 
ładunku: -9, -7.8, -1.3, kolejno dla I, II i III domeny dla  pH=7.0. Łączny ładunek I i II domeny wynosi -16.8 
natomiast domeny III tylko -1.3 przy pH=7.0. Foster [1] zauważył, iż BSA posiada kilka izomerycznych form w 
zależności od wartości pH środowiska, co odpowiada różnej zawartości α – helis. Izomery konformacyjne 
zostały zaklasyfikowane jako: E – wydłużone, F – szybko migrujące, N – normalna dominująca forma w 
neutralnym pH, B – forma podstawowa, A – forma występująca w alkalicznym pH.  

Na podstawie pomiarów lepkości dynamicznej wyznaczono przejścia konformacyjne cząsteczki BSA. 
Przeprowadzone badania wskazują, iż związek pomiędzy promieniem hydrodynamicznym, lepkością 
wewnętrzną oraz ruchliwością elektroforetyczną może dostarczać ważnych informacji na temat rozmiaru oraz 
kształtu białek w roztworach elektrolitów [2,3]. 

 
 

1. J. F. Foster, Albumin structure. Function and uses, Acadmic press, 1977   
2. B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, Z. Adamczyk, Macromolecules, 2009, [submitted] 
3. B. Jachimska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk,  Langmuir, 24,13, 2008, 6866-6872 
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Efektywny opis wybranych właściwości dużych układów w ramach 
metodologii MP2 

 
Jakub Sumera 

 
Zakład Metod Obliczeniowych Chemii 

Uniwersytet Jagielloński 
 

dr Grzegorz Mazur 
 
 Rozwój biochemii i inżynierii materiałowej stawia coraz większe wymagania metodom obliczeniowym. 
Nieustannie rośnie zapotrzebowanie na dokładne modele obliczeniowe umożliwiające teoretyczne 
przewidywanie właściwości coraz większych i bardziej złożonych układów molekularnych. 
 To czego potrzebujemy to możliwość prowadzenia obliczeń, których czas obliczeń skalowałaby się 
liniowo z rozmiarem układu. Niestety, osiągniecie tego celu  nie jest łatwe. Nawet najprostsze modele, takie jak 
metoda Hartree-Focka (HF), nie spełniają tego warunku bez nietrywialnych modyfikacji algorytmicznych. Co 
więcej, obliczenia HF nie uwzględniają m.in. efektów korelacyjnych i dyspersyjnych.  
 Teoria funkcjonału gęstości (DFT) uwzględnia co prawda korelację elektronową jednak nie radzi sobie 
z opisem stanów z przeniesieniem ładunku (CT) i efektów dyspersyjnych. Efekty te, jakkolwiek słabe, mają 
kluczowe znaczenie m.in. w opisie układów o znaczeniu biologicznym czy też cząsteczek mających potencjalne 
zastosowania w optoelektronice. 
 Alternatywą dla przytoczonych wyżej modeli jest metoda rachunku zaburzeń Møllera-Plesseta drugiego 
rzędu (MP2). Jest to najprostsza metoda post-HF reprodukująca większość energii korelacji, poprawnie przy 
tym opisując efekty dyspersyjne i CT. Niestety, czas obliczeń w kanonicznym sformułowaniu MP2 skaluje się z 
piątą potęgą rozmiaru układu, co uniemożliwia stosowanie tej metody do wielu układów o praktycznym 
znaczeniu. Na szczęście niedawne prace Surjána [1] i Ochsenfelda [2], oparte na przełomowym 
przeformułowaniu MP2 poprzez transformację Laplace'a  [3] otwarły drogę do sformułowania algorytmu 
obliczeniowego skalującego się kwadratowo lub lepiej (LT-AO MP2). 
 Podstawowym celem mojej pracy jest zaprogramowanie obliczeń momentów dipolowych metodą LT-
AO MP2, weryfikacja dokładności zastosowanych przybliżeń oraz przeprowadzenie obliczeń dla wybranych 
układów modelowych.  
 Kluczowym aspektem implementacji jest efektywna reprezentacja tensora całek dwuelektronowych, 
pozwalająca osiągnąć kwadratowe skalowanie się czasu obliczeń. Zostało to uzyskane przy wykorzystaniu 
dynamicznych struktur danych naturalnie dostosowujących się do zasięgu oddziaływań korelacyjnych poprzez 
protokół wstępnej selekcji całek wykorzystujący nierówność Schwarza. Dokładność obliczeń sterowana jest 
poprzez współczynnik obcięcia decydujący o odrzuceniu zaniedbywalnie małych całek oraz przez rozmiar 
kwadratury wykorzystywanej w transformacji Laplace'a. 
 Zaprogramowaną metodę testowano porównując wyniki dla wybranych układów modelowych z 
wynikami otrzymanymi z kanonicznego sformułowania MP2. Uzyskana zadowalająca zgodność pokazuje 
poprawność zastosowanych przybliżeń. Zgodne z oczekiwaniami jest również skalowanie czasu obliczeń, 
pozwalające na badania układów wychodzących znacznie poza zakres stosowalności kanonicznej wersji 
metody.  
 Planowane jest wykorzystanie stworzonego oprogramowania do obliczeń układów o potencjalnym 
zastosowaniu w optoelektronice. 
 
1. Surján, Chem. Phys. Lett., 406 (2005) 318-320 
2. Ochsenfeld, Head-Gordon, Chem. Phys. Lett., 270 (1997) 399-405 
3. Almlöf, Häser, J. Chem. Phys. 96 (1993) 1 
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Temperaturowo programowana desorpcja małych cząsteczek z 
nanostrukturalnych powierzchni tlenkowych 

 
Jan Kaczmarczyk 

 
Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów 

 
dr hab. Andrzej Kotarba 

 
Ze względu na długi czas przebywania w atmosferze i silny efekt cieplarniany, tlenek diazotu jest 

obecnie jednym z głównych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Działalność człowieka powoduje roczną 
emisję 1206 kT N2O z terenu UE do atmosfery, głównie z fabryk kwasu azotowego(V) i adypinowego. Jest to 
motywacją do badań nad katalizatorami do usuwania N2O z instalacji przemysłowych. Badania te prowadzone 
są na dwóch obszarach: modelowym, dającym wskazówki do optymalizacji składu i powierzchni katalizatora 
(np. modelowa powierzchnia MgO), oraz aplikacyjnym, obejmującym działanie katalizatora (tlenki mieszane) w 
warunkach instalacji przemysłowej. 
 Celami przedstawionej pracy była synteza (zol-żel, strąceniowa, spaleniowa) nanostrukturalnych 
preparatów tlenku magnezu, oraz zbadanie wpływu topografii jego powierzchni na aktywność katalityczną. 
Zbadano także wpływ domieszkowania jonami metali przejściowych (5 % molowych Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, 
Cu2+, Zn2+) na reaktywność MgO. 
 Syntezowane próbki czystego tlenku magnezu scharakteryzowano fazowo (XRD) oraz powierzchniowo 
(BET-N2, SEM, rys. 1a). Przygotowane próbki przebadano pod kątem reaktywności poprzez badania 
termoprogramowanej reakcji powierzchniowej (TPSR-QMS) w rozkładzie tlenku azotu(I) (w atmosferze suchej 
i wilgotnej – 1 % H2O). Zbadano również termoprogramowaną desorpcję tlenu oraz reagentów (O2, NO, N2O) 
zaadsorbowanych na powierzchni katalizatora w czasie reakcji deN2O.  
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Rys.1.(a) zdjęcie SEM MgO otrzymanego metodą zol-żel, widoczne krystality o rozmiarach ~10 nm i ich 
aglomeraty ~0,5 µm; (b) konwersja N2O jako funkcja rozmiaru krystalitów MgO; (c)porównanie energii 

aktywacji rozkładu N2O na różnych centrach redoks wprowadzonych do sieci MgO 
 

Przeprowadzone badania wykazały, że reaktywność czystego tlenku magnezu silnie zależy od 
rozmiarów i morfologii jego krystalitów (rys. 1b). Temperatura połowicznej konwersji (T50) tlenku azotu(I) na 
tlenku magnezu o krystalitach 50 nm wynosi 650 oC. Przez zmniejszenie rozmiaru krystalitów do 15 nm można 
temperaturę tę obniżyć o 90 oC. Postulowana na podstawie modelowania molekularnego (dane literaturowe) rola 
naroży i krawędzi MgO została dowiedziona eksperymentalnie. Badania reaktywności jonów metali 
przejściowych wprowadzonych na powierzchnię MgO pozwoliły uszeregować badane tlenki mieszane 
względem aktywności w reakcji deN2O: Co-MgO > Mn-MgO > Ni-MgO > MgO≈Zn-MgO > Cu-MgO > Fe-
MgO (rys. 1c). Wprowadzenie centrum redoks pozwala obniżyć T50 o 220 oC (dla układu Co-MgO) w stosunku 
do czystego MgO. 
 Badania termodesorpcji połączonej z reakcją deN2O wykazały różnicę w mechanizmie rozkładu N2O na 
powierzchni tlenku czystego i dotowanego. Temperatura desorpcji O2 koreluje z  temperaturą połowicznego 
rozkładu N2O, co pozwala wnioskować, że (zgodnie z obliczeniami DFT) desorpcja tlenu jest etapem 
limitującym kinetykę rozkładu tlenku diazotu na dotowanym MgO. 
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Porowate membrany z tlenku aluminium otrzymane na drodze 
anodyzacji w kwasie siarkowym(VI) 

 
Katarzyna Hnida 

 
Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Zespół Elektrochemii 

 
dr Grzegorz Sulka 

 
W ciągu ostatniego dziesięciolecia nanotechnologia stała się jedną z najszybciej rozwijających się 

dziedzin nauki i obecnie oferuje nowe możliwości i rozwiązania niemal w każdej dziedzinie życia. 
Nanostrukturalne materiały ze względu na ich wyjątkowe właściwości posiadają unikalny potencjał do 
przyszłych zastosowań w nowoczesnych technologiach. Porowaty tlenek aluminium otrzymywany na drodze 
anodyzacji blachy aluminiowej w elektrolitach kwasowych jest jedną z najpopularniejszych matryc do syntezy 
różnorodnych nanostrukturalnych materiałów [1].  

 

 
 

Rys.1. Zdjęcie FE-SEM powierzchni membrany z tlenku aluminium z heksagonalnie uporządkowanymi 
porami otrzymanej w 0,3 M H2SO4 przy 25 V w temperaturze 1oC. 

 
Membrany o wysokouporzadkowanej strukturze porów zostały zsyntetyzowane na drodze 

dwustopniowej anodyzacji przeprowadzonej w 0,3 molowym kwasie siarkowym(VI) przy potencjale 25 V i w 
temperaturze 1 oC. Szybkość wzrostu warstwy porowatego aluminium wyniosła około 4,6 nm/h. Po anodyzacji, 
pozostała warstwa blachy aluminiowej została usunięta, a następnie pory otworzono w procesie chemicznego 
trawienia w 5 % kwasie fosforowym(V). Parametry charakterystyczne porowatych membran aluminiowych 
takie jak: średnica porów, odległość między porami, gęstość porów, porowatość i kolistość porów zbadane 
zostały dla różnych czasów otwierania. Jednocześnie, regularność heksagonalnego uporządkowania porów w 
membranach porównano dla różnych czasów trawienia membran. 
 
Bibliografia: 
1. G.D. Sulka, “Highly ordered anodic porous alumina formation by self-organized anodizing and template-
assisted fabrication of nanostructured materials”, in: Nanostructured Materials in Electrochemistry, Ali 
Eftekhari (Ed.), Willey-VCH 2008, pp. 1 – 116 
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Porównanie struktury porowatego tlenku aluminium otrzymanego w 
procesie anodyzacji czystego aluminium i stopu AA1050 

 
Janusz Szeremeta 

 
Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Zespół Elektrochemii 

 
dr Grzegorz D. Sulka 

 
W ostatnich latach porowaty anodyzowany tlenek aluminium (AAO), otrzymany na drodze anodyzacji 

w elektrolitach kwasowych, stał się kluczową matrycą do produkcji różnego typu nanostrukturalnych 
materiałów takich jak: nanodruty, nanotubki, nanokropki itp. Uzyskanie idealnego heksagonalnego 
uporządkowania porów w membranach AAO silnie zależy od warunków prowadzenia procesu takich jak: rodzaj 
elektrolitu i jego stężenie, potencjał anodyzacji, czas trwania procesu itp. Najlepsze uporządkowanie uzyskuje 
się przy stałej określonej wartości potencjału anodyzacji. Dla anodyzacji stałopotencjałowej prowadzonej w 
kwasach siarkowym i szczawiowym potencjał anodyzacji, przy którym obserwuje się najlepsze uporządkowanie 
nanostruktury wynosi odpowiednio 25 V i 40 V. 

W niniejszej pracy prezentujemy wyniki anodyzacji dwóch materiałów: technicznego stopu aluminium 
AA1050 o zawartości aluminium 99,5 % i aluminium o wysokiej czystości (99,9995 %). Dwustopniowy proces 
anodyzacji prowadzony był w roztworze 0,3 M kwasu siarkowego(VI) i 0,3 M kwasu szczawiowego przy 
potencjałach 25 V i 40 V w temperaturze 0 oC. Morfologia porowatej warstwy tlenku aluminium analizowana 
była przy pomocy zdjęć mikroskopii skaningowej (FE-SEM). Na podstawie wykonanych mikrografii obliczono 
charakterystyczne parametry otrzymanych nanostruktur takie jak: średnica porów, odległość między porami, 
regularność uporządkowania i kolistość porów oraz grubość warstwy tlenkowej. Porównano wyniki analiz 
otrzymanych dla struktur na czystym aluminium i stopie  aluminiowym wytworzonych w tych samych 
warunkach anodyzacji. Rysunek 1 prezentuje mikrografie FE-SEM powierzchni porowatej warstwy tlenku oraz 
obrazy ich szybkiej transformaty Fouriera (FFT) otrzymane dla stopu (Rys. 1A) i czystego aluminium (Rys. 
1B).  
 

   
 

Rys. 1. Mikrografia FE-SEM  powierzchni anodyzowanego tlenku aluminium otrzymanego w wyniku anodyzacji 
stopu aluminium (99,5 %  Al) (A) oraz czystego aluminium (99,9995 %) (B) w 0,3 M kwasie szczawiowym przy 

40 V,  w temp. 0 0C. Czas anodyzacji wynosił 12h dla pierwszego stopnia i 4h dla drugiego. 
 

Na pierwszy rzut oka widać wyraźnie, że jakość otrzymanych nanostruktur zależy od czystości użytego 
substratu. Anodyzując czyste aluminium otrzymano duże domeny o idealnie heksagonalnie uporządkowanej 
strukturze nanoporów. W konsekwencji obraz FFT składa się z 6 intensywnych punktów rozmieszczonych w 
narożach sześciokąta foremnego. W przeciwieństwie do tego nanostruktury powstałe na powierzchni stopu 
cechują się brakiem uporządkowania i występowaniem licznych defektów a także brakiem jednorodności 
porów. 
 

A B
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Wykorzystanie bazy danych PDF – 4 
w badaniach historycznych pigmentów 

 
Karolina Pająk 

 
Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej, Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki 

 
prof. dr hab. Wiesław Łasocha, mgr Alicja Rafalska - Łasocha 

 
       Wiązka promieniowania rentgenowskiego padając na krystaliczny preparat ulega dyfrakcji na 
regularnie rozmieszczonych atomach badanego materiału. Rejestrując to ugięte pod określonymi 
kątami promieniowanie uzyskujemy obraz dyfrakcyjny, który pozwala na identyfikację zawartych w 
badanym preparacie związków chemicznych nawet  w wieloskładnikowej mieszaninie. Metoda ta 
nazywana rentgenowską dyfraktomietrią proszkową jest coraz częściej stosowana w badaniach 
zabytkowych obiektów. 
       Do identyfikacji badanych związków wykorzystuje się bazy danych dyfrakcyjnych - PDF, 
które zawierają ponad 300 tys. obrazów dyfrakcyjnych różnych związków chemicznych. Bazy te 
istnieją od wielu lat i są ciągle aktualizowane przez Międzynarodowe Centrum Danych dyfrakcyjnych 
w Pensylwanii (USA). 
       Celem badań było stworzenie charakterystyki rentgenostrukturalnej wybranych żółtych          i 
zielonych pigmentów zarówno historycznych, jak i syntetycznych otrzymanych z Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie oraz z firmy Kremer.  
       Pigmenty to substancje barwiące stosowane w farbach w postaci barwnego proszku. Pigmenty 
mineralne używano już w czasach  prehistorycznych i trwa to po dzień dzisiejszy. Natomiast od XVIII 
w. zaczęto produkować także pigmenty syntetyczne.   
       Identyfikacja poszczególnych pigmentów pomaga w datowaniu, sygnowaniu i autentyfikacji 
dzieł sztuki. 
       Pigmenty to jedno z narzędzi artysty za pomocą którego może on wyrazić siebie, swoje 
uczucia, nastroje, spostrzeżenia na temat otaczającego świata. Dla chemika jednak pigmenty to przede 
wszystkim różnorodne związki chemiczne. 
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Wykorzystanie dwuwymiarowej analizy korelacyjnej do badania zmian 
strukturalnych fosfomycyny w roztworze wodnym w funkcji pH 

 
Katarzyna Obal 

 
Zespół Spektroskopii Oscylacyjnej Zakładu Fizyki Chemicznej 

 
dr hab. Małgorzata Barańska 

 
Fosfomycyna (kwas (-) (1R,2S) epoksypropylofosfonowy, fosfomycin) jest lekiem przeciwbakteryjnym 

o szerokim spektrum działania, stosowanym głównie w zwalczaniu zakażeń układu moczowego. Wytwarzana 
jest naturalnie przez szczepy bakterii Streptomyces, ale na skalę przemysłową stosowana jest jej forma 
syntetyczna [1]. Fosfomycyna jest cenionym preparatem  w praktyce klinicznej, ponieważ jako jedyny 
przedstawiciel swojej grupy chemicznej nie wykazuje oporności krzyżowej z innymi antybiotykami oraz 
wykazuje niską toksyczność. Właściwości fosfomycyny w zasadniczy sposób zależą od pH roztworu, w jakim 
występuje. Z punktu widzenia bioaktywności leku, ważne jest zbadanie zależności między jego strukturą a 
odczynem roztworu wodnego. W tym celu zastosowano z powodzeniem dwuwymiarową spektroskopię 
korelacyjną FT-Raman.  

Fosfomycyna posiada dwa zdolne do dysocjacji protony w mierzalnym zakresie pH. Zmiany strukturalne 
w cząsteczce fosfomycyny w zależności od pH roztworu dotyczą grupy fosfonowej. Pierwsza dysocjacja 
protonu ma miejsce przy wartości pKa 1,9. Natomiast drugi proton ulega dysocjacji dla wartości pKa równej 
6,5 [2]. Cząsteczkę fosfomycyny w roztworze można przedstawić w postaci trzech związków w zależności od 
pH roztworu (rys. 1).      

 

 
Rys. 1. Proces deprotonacji w cząsteczce fosfomycyny w zależności od pH roztworu. 

 
Dwuwymiarowa spektroskopia korelacyjna jest techniką służącą do analizy różnorodnych danych 

spektralnych. W ostatnich latach coraz częściej stosuje się dwuwymiarową analizę korelacyjną w spektroskopii 
oscylacyjnej zarówno dla absorpcji w podczerwieni jak i rozpraszania Ramana. W dwuwymiarowej analizie 
korelacyjnej widm ramanowskich obserwuje się zmiany w intensywnościach spektralnych dwóch niezależnych 
zmiennych spektralnych tj. liczb falowych. Swoje zastosowanie znajduje ona w badaniach białek, peptydów, 
naturalnych i syntetycznych polimerów, ciekłych kryształów, leków, koloidów, roztworów oraz wielu 
innych[3]. Dwuwymiarowa analiza korelacyjna 2D wykrywa zmiany w badanym układzie pod wpływem 
zewnętrznych czynników. Tymi czynnikami często są: czas, stężenie, temperatura, reakcje chemiczne, pH. 
Istnieje wiele typów analizy korelacyjnej 2D. Wśród nich najbardziej znane są: (1) korelacja widm w tych 
samym zakresie widmowym (ang. homo-range method), (2) korelacja widm w różnych zakresach widmowych 
(ang. hetero-range method), (3) korelacja różnych próbek (ang. hetero-sample method) oraz  (4) metoda 
ruchomego okna (ang. moving window method). Dwuwymiarowa korelacyjna spektroskopia oscylacyjna 
dostarcza użytecznych informacji na temat nakładania się czy przesuwania pasm,  które nie są widoczne a 
czasami niedostępne z konwencjonalnych widm jednowymiarowych. 

 
Literatura: 
1. A. Zejc, M. Gorczyca, Chemia leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999 
2. Yves G. Smeyers, A. Hernandez – Laguna, C. von Carstenn–Lichterfelde, Journal of Pharmaceutical Sciences 
(1983), 1011-1014 
3. I. Noda, General theory of two-dimensional (2D) analysis in: The Handbook of Vibrational Spectroscopy, J. 
Wiley & Sons 2002, Chichester, 2123 – 2133 
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Badania identyfikacyjne taśm klejących metodami FT-IR oraz 
Py-GC/MS dla celów kryminalistycznych 

 
Aleksandra Augustynek 

  
Zakład Chemii Analitycznej Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie 

 
dr hab. Janina Zięba-Palus, mgr Jakub Milczarek 

 
W dzisiejszym świecie taśma klejąca jest jednym z powszechnie stosowanych artykułów 

przemysłowych, ułatwiającym codzienne życie. Jednocześnie może być wykorzystywana przez sprawców 
przestępstw takich jak morderstwa, gwałty, włamania i kradzież, do kneblowania oraz krępowania ofiary, 
zaklejania paczek lub listów z pogróżkami, a także jako część konstrukcji ładunków wybuchowych. Sprzyja 
temu jej niska cena, dostępność oraz łatwość aplikacji. 

Celem kryminalistycznych badań taśm klejących jest ustalenie, czy taśma ujawniona na miejscu 
zdarzenia lub ofierze oraz u podejrzanego stanowiła jedną całość, a więc powiązanie konkretnej osoby ze 
zdarzeniem lub ewentualne powiązanie ze sobą różnych przestępstw. W badaniach porównawczych 
dopasowuje się fragmenty taśm (badania mechanoskopijne) oraz wyznacza skład chemiczny kleju i podłoża.  

Przedmiotem badań była grupa 50 taśm klejących różnego rodzaju: biurowych, elektroizolacyjnych, 
aluminiowych, budowlanych itp. 

W pierwszym etapie taśmy badano metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR) przy zastosowaniu 
spektrometru FTS 40Pro+ UMA 500 firmy Digilab. Na podstawie otrzymanych widm dokonano wstępnego 
zakwalifikowania badanych taśm do kilku grup.  

Następnie metodą pirolitycznej chromatografii gazowej z detekcją mas (Py-GC/MS) sprawdzono, 
czy jest możliwe dalsze różnicowanie taśm w obrębie jednej grupy, pomimo otrzymania dla nich jednakowych 
widm IR. W tym celu zastosowano zestaw aparaturowy złożony z pirolizera Pyroprobe 2000 z interfejsem 
Pyroprobe 1500 (CDS Analytix Ltd, UK) oraz chromatografu gazowego AutoSystem XL sprzężonego ze 
spektrometrem mas TurboMass GOLD (PerkinElmer, USA). Próbki o masie 50-100 µg, poddawano pirolizie 
w temperaturze 750 °C przez 20 s. Pomiary dla każdej próbki wykonano trzykrotnie. 
Badania wykazały skuteczność obu metod w identyfikacji taśm klejących. Wykazano, iż metoda Py-GC/MS 
może być z powodzeniem stosowana jako metoda uzupełniająca do spektrometrii FT-IR w przypadku taśm 
klejących charakteryzujących się podobnymi widmami IR. 
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Nanostructured Ultrathin Polymeric Films Containing Photoactive 
Grafted Copolymer 

 
Tomasz Kruk, Wiktor Niemiec, Szczepan Zapotoczny, Maria Nowakowska 

 
Nanotechnology of Polymers and Biomaterials, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, 

Ingardena 3, Kraków, Poland 
 

dr Szczepan Zapotoczny 
 

The paper describes the studies on formation and characterization of ultrathin films made of grafted 
amphiphilic copolymer, poly(sodium 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonate)-graft-poly(vinyl 
naphthalene). The copolymer forms is aqueous solution unimolecular micelles with hydrophobic nanodomains 
containing naphthalene chromophores. The films containing the copolymer were formed via Layer-by-Layer 
(LbL) Electrostatic Self-Assembly technique. The sonication was applied in the preparation process in order to 
enable film formation. Both film thickness and topography was examined using Atomic Force Microscopy. The 
film growth was also followed with UV-Vis spectroscopy and fluorescence studies.  
 The regular linear growth for the films thicker than 5 bilayers was observed. For the thinner films a 
specific substrate effect was noticed. The first deposited bilayer consists of mostly detangled polymer due to the 
interactions of the copolymer with high surface charge of the silicone substrate. For the subsequent layers the 
film exhibit “patched” growth. The micelles are deposited on the surface, with each new preparation cycle 
material filling the gaps between micelles deposited beforehand. The fifth layer appears to be completely filled.  
 The obtained nanostructured films have very interesting properties which can make them useful in a 
number of practical application. The main field of further studies is photochemistry of small molecules/particles 
embedded in the film’s “nanopockets”. As the film is water-based the aromatic molecules affinity to the 
nanodomains is highly useful for exact positioning of probe molecules. The high concentration of naphthalene 
groups should enhance the probes’ effective absorbance spectra due to so-called antenna effect. 
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Nowe jonity na bazie poliwinyloaminy 
 

Katarzyna Chłopek 
 

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii 
Zakład Technologii Chemicznej, Zespół Chemii Polimerów 

ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków  
 

dr Ewa Witek 
 

Procesy wymiany jonowej znane są ludzkości od dawna. Jeszcze w czasach starożytnych stosowano 
drewno i niektóre gatunki gleb do oczyszczania wód. Zwrot w zastosowaniu i produkcji jonitów nastąpił po 
odkryciu zdolności jonowymiennej niektórych żywic syntetycznych, dalece przewyższającej możliwości 
mineralnych wymieniaczy jonowych. Jonity polimeryzacyjne są ciągle udoskonalane i stanowią znaczną część 
światowej produkcji polimerów. W dzisiejszych czasach wymiana jonowa jest szeroko stosowana w różnych 
gałęziach przemysłu, usprawnia oraz zwiększa wydajność wielu procesów technologicznych. 

Poliwinyloamina (PVAm) jest najprostszym polimerem posiadającym pierwszorzędowe grupy 
aminowe. Po usieciowaniu diwinylobenzenem (DVB) powinna stanowić dobry wymieniacz jonowy, słabo 
zasadowy reagujący w środowisku kwaśnym. Ze względu na obecność I-rzędowych grup aminowych PVAm 
może być także ligandem kleszczowym kompleksującym jony metali. Jonity kompleksujące mają zdolność 
selektywnego wiązania pewnych rodzajów jonów, dzięki czemu są stosowane do usuwania metali z wód 
morskich i ściekowych, szlamów oraz rud. Najprostszym prekursorem do otrzymywania poliwinyloaminy jest 
N-winyloformamid (NVF). 
Celem pracy była optymalizacja procesu polimeryzacji NVF usieciowanego DVB w kierunku otrzymania ziaren 
o określonych wymiarach i sferycznym kształcie. Polimeryzację prowadzono techniką suspensyjną (suspensja 
normalna i odwrócona). Następnie prowadzono hydrolizę zasadową grup formamidowych. Zbadano 
podstawowe właściwości otrzymanego polimeru pod kątem jego przydatności jako kationitu z I-rzędowymi 
grupami aminowymi. 
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Wpływ układu inicjującego i stężenia plastyfikatorów na proces 
utwardzania oraz parametry fizykochemiczne żywicy winyloestrowej 

 
Anna Barbara Wach 

 
Zakład Technologii Chemicznej, Zespół Chemii Polimerów 

 
dr Ewa Witek 

 
Ostatnie dekady XX wieku przyniosły burzliwy rozwój wielu gałęzi przemysłu, w których stworzono 

nowe materiały o pożądanych przez konstruktorów cechach. Wśród tych materiałów najbardziej przydatne 
okazały się materiały kompozytowe. Zainteresowanie kompozytami wynikało z dwóch podstawowych 
przesłanek: pierwsza to ich doskonałe parametry mechaniczne i wytrzymałościowe, a druga to mały ciężar 
właściwy. Dzięki jednoczesnej kombinacji tych cech, materiały te znalazły zastosowanie m.in. w przemyśle 
lotniczym, kosmicznym i motoryzacyjnym, wypierając dotychczas wykorzystywaną stal i inne metale.  

Współczesny rozwój materiałów kompozytowych zaczął się jednak dopiero po opanowaniu procesu 
produkcji żywic syntetycznych. Kompozyty o matrycach polimerowych, najczęściej żywicach epoksydowych, 
poliestrowych lub winyloestrowych, wzmocnione włóknami mają obecnie największe znaczenie praktyczne. 
Wynika to z faktu, iż materiały te wykazują najlepsze własności mechaniczne i wytrzymałościowe przy 
najmniejszym ciężarze właściwym. Ponadto charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, jak 
również stosunkowo prostymi metodami wytwarzania i względnie niską ceną. Szczególne zainteresowanie 
przemysłu budzą żywice winyloestrowe, które wykazują znacznie lepsze właściwości mechaniczne i termiczne 
niż nienasycone żywice poliestrowe oraz są dużo tańsze i łatwiejsze w przetwarzaniu niż żywice epoksydowe. 

Pomimo ciągle zwiększających się możliwości zastosowania, wiele aspektów związanych z procesem 
sieciowania i strukturą żywicy winyloestrowej pozostało niewyjaśnionych. Ponadto niedostatecznie został 
opisany wpływ warunków procesu polimeryzacji, takich jak np. temperatura i stężenie inicjatorów na 
właściwości fizykochemiczne utwardzonej żywicy. 

Celem badań było zbadanie wpływu układu inicjującego i stężenia dodanego plastyfikatora na 
reaktywność oraz właściwości fizyczne i chemiczne żywicy winyloestrowej. Ponadto próbowano również 
ustalić optymalne warunki procesu utwardzania danej żywicy tzn. temperaturę, skład i stężenie inicjatorów oraz 
plastyfikatorów. Zostały one dobrane na podstawie literatury fachowej oraz standardów przemysłowych, 
stosowanych przez firmy zajmujące się tematyką żywic winyloestrowych. Przy optymalizacji parametrów 
procesu brano pod uwagę, wykorzystanie żywicy w procesie pultruzji, czyli automatycznej metodzie 
wytwarzania materiałów wzmocnionych włóknami w zamkniętych formach. Dodatkowym celem badawczym 
była próba wyjaśnienia wpływu metanolu na produkt procesu sieciowania żywicy winyloestrowej. Opisywana 
ekspozycja utwardzonego produktu w metanolu powoduje utratę części jego właściwości fizykochemicznych. 

Pierwszym etapem pracy było zbadanie własności fizykochemicznych oraz różnorodnych konfiguracji 
parametrów procesu utwardzania żywicy winyloestrowej metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC 
oraz pomiarów wiskozymetrycznych. Natomiast wpływ metanolu na usieciowane próbki żywicy analizowany 
był dzięki pomiarom spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego NMR. 
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katalizatory reakcji utleniania węglowodorów 
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dr Katarzyna Pamin 

 
 W ostatnich latach dynamiczny rozwój przemysłu doprowadził do wielu zagrożeń ekologicznych. 
Zaczęto wprowadzać ostre wymagania i zasady dotyczące ochrony środowiska oparte na zrównoważonym 
rozwoju, który stał się również bodźcem do powstania ruchu naukowo-społecznego zwanego „Zieloną 
Chemią”. Jedną z zasad „Zielonej Chemii” jest poszukiwanie i wprowadzanie do procesów chemicznych 
nowych, oryginalnych, wysoce aktywnych i selektywnych oraz przyjaznych dla środowiska katalizatorów 
[1].Takimi katalizatorami są makrocykliczne metalokompleksy tj. metaloporfiryny i metaloftalocyjaniny. W 
celu zwiększenia wydajności procesów homogenicznych oraz łatwiejszego wydzielenia katalizatora stosuje się 
różnorodne nośniki: zeolity, tlenki metali, żele krzemionkowe, czy polimery organiczne. Od niedawna zaczęto 
interesować się liposomami jako nośnikami różnorodnych substancji np. leków, składników odżywczych, 
genów oraz makrocyklicznych katalizatorów. Przeprowadza się wiele badań w celu określenia właściwości 
fizyko-chemicznych układów liposomy - metalokompleksy, ale ich zastosowanie w reakcjach chemicznych 
ogranicza się jedynie do reakcji rozkładu nadtlenku wodoru.  
W niniejszej pracy zsyntetyzowano makrocykliczne kompleksy ftalocyjaninowe: MnPcS, FePcS, CoPcS, 
CuPcS i NiPcS oraz porfirynowe: MnTPPS, FeTPPS i CoTPPS. Związki te scharakteryzowano za pomocą 
spektrofotometrii UV-Vis oraz sprawdzono ich aktywności katalityczne w reakcji utleniania cykloheksenu 
podchlorynem sodu [2]. Następnie otrzymano liposomy, które skalibrowano za pomocą ekstrudera 
liposomowego, określono ich wielkość oraz potencjał zeta. Metalokompleksy immobilizowano w pęcherzykach 
liposomowych. Tak otrzymane układy poddano charakterystyce metodami spektrofotometrii UV-Vis, 
mikroskopii optycznej oraz DLS. W następnej kolejności wykonano testy katalityczne katalizatorów 
immobilizowanych w nośnikach liposomowych w reakcji utleniania cykloheksenu podchlorynem sodu. 
Produktami reakcji epoksydacji cykloheksenu były: tlenek cykloheksenu, 2-cykloheksen-1-ol i 2-cekloheksen-
1-on (Rys. 1).  

 
Rys.1. Schemat reakcji utleniania cykloheksenu 

 
Wszystkie katalizatory ftalocyjaninowe i porfirynowe były aktywne w badanej reakcji. Spośród katalizatorów 
ftalocyjaninowych najbardziej  aktywne były  kompleksy manganu i miedzi.W przypadku kompleksów 
porfirynowych najaktywniejsze były MnTPPS i FeTPPS, natomiast po immobilizacji w liposomach MnTPPS i 
CoTPPS.Immobilizacja katalizatorów w nośnikach liposomowych spowodowała znaczny wzrost ich aktywności 
katalitycznej. Wśród produktów reakcji katalitycznego utleniania cykloheksenu najwięcej otrzymano tlenku 
cykloheksenu oraz w mniejszej ilości 2-cykloheksen-1-ol i 2-cykloheksen-1-on. Aktywność katalizatorów i 
selektywność do produktów reakcji zmieniała się w zależności od rodzaju makrocyklicznego ligandu i od 
rodzaju centrum metalicznego. 
 
Bibliografia 
1. Paryjczak T. Promowanie zrównoważonego rozwoju przez zieloną chemię, część 1. Problemy 
 Ekorozwoju (2008), 3, 39-44. 
2. Monti D., Tagliatesta P., Mancini G., Boschi T. Angew. Chem. Int. Ed. (1998), 37, 8. 

O

OH O

+ +
NaOCl

M = Fe, Mn, Co, Cu, Ni

ML

L = PcS lub TPPS



 15
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 Rozwój cywilizacji i przemysłu spowodował znaczny wzrost zanieczyszczenia środowiska związkami 
pochodzenia allochtonicznego – związkami obcymi dla środowiska naturalnego. Wprowadzenie zanieczyszczeń 
allochtonicznych do środowiska jest skutkiem ubocznym działalności człowieka, głównie przemysłu. Fenole 
należą do zanieczyszczeń najczęściej występujących w środowisku naturalnym. Związki te charakteryzują się 
wysoką toksycznością w odniesieniu do organizmów żywych. Obecnie potrzebny jest wydajny proces 
umożliwiający przekształcenie fenoli w związki biodegradowalne. 
 Usuwanie związków z grupy fenoli może być realizowane na drodze katalitycznego utleniania. W 
reakcjach tych wykorzystuje się makrocykliczne katalizatory. Do makrocyklicznych kompleksów metali zalicza 
się metaloporfiryny oraz metalosaleny. Znane są one już od dawna jako aktywne i selektywne katalizatory 
procesów utleniania związków organicznych [1,2]. 
 W nimiejszej pracy przedstawiono wyniki katalitycznego utleniania fenolu za pomocą nadtlenku 
wodoru katalizowanego kompleksami metaloporfirynowymi i metalosalenowymi rozpuszczalnymi w wodzie: 
FeTMPyP, CoTMPyP, MnTMPyP, MnTAP, Co–salen–[CH2-P(C5H6)3]Cl2, Mn–salen–[CH2-P(C5H6)3]Cl2, , Fe–
salen–[CH2-P(C5H6)3]Cl2,. Produktami reakcji utleniania fenolu są katechol oraz hydrochinon (Rys.1). 

 
O H O H

O H
O H

O H

H 2 O 2+
k a t a l iz a t o r

+

f e n o l k a t e c h o l h y d r o c h in o n  
 

Rys.1. Reakcja utleniania fenolu nadtlenkiem wodoru w obecności katalizatorów makrocyklicznych. 
 

Uzyskane wyniki testów katalitycznych pokazały, że wszystkie z syntetyzowane kompleksy 
metaloporfirynowe i metalosalenowe są aktywnymi katalizatorami reakcji utleniania fenolu w obecności 
nadtlenku wodoru jako utleniacza. Najaktywniejszym katalizatorem wśród wszystkich badanych był kompleks 
FeTMPyP. Najmniej aktywnym kompleksem okazał się katalizator Co–salen-[CH2-P(C5H6)3]Cl2,. Wzrost 
stężenia katalizator FeTMPyP w badanej reakcji prowadzi do spadku jego aktywności katalitycznej oraz 
obniżenia selektywności do katecholu. Wyższe stężenie porfiryny żelaza prowadzi do wzrostu selektywności do 
hydrochinonu. Na aktywność katalityczną wpływa również struktura ligandu – wyższą aktywność wykazują 
kompleksy z ładunkiem na atomach azotu niż na atomach fosforu. 

 
1. J.Haber, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Mol, Catal.A:Chemical 234 (2004) 153. 
2. J.Połtowicz, K.Pamin, E.Tabor, J.Haber, A.Adamski, Z.Sojka, Apel. Catal. A:General 299 (2006) 235. 
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Nowe katalizatory procesu Denox uzyskane na bazie naturalnych 
i syntetycznych krzemianów 
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W dzisiejszych czasach zanieczyszczenie środowiska naturalnego stanowi poważny problem, który 
nierozwiązany nie pozwoli nam dłużej korzystać z gościnności planety ziemi. Szczególny problem stanowi 
emisja tlenków azotu. Największe źródło tych tlenków to elektrociepłownie motoryzacja. 

Tlenek azotu(II) można przekształcić w nieszkodliwy dla środowiska naturalnego azot cząsteczkowy za 
pomocą specjalnych katalizatorów. Tylko, czy otrzymane katalizatory nie dołączą po zużyciu do góry 
szkodliwych odpadów pokrywających ziemię??... A więc, aby nie stanowiły zagrożenia powinny składać się z 
naturalnych składników ziemi. 

Do tego celu świetnie nadaje się jeden z minerałów - montmorillonit występujący naturalnie w skałach 
nazywanych bentonitami. To, co go wyróżnia spośród innych minerałów, to specyficzna warstwowa budowa 
dająca duże możliwości jego modyfikacji. Polegają one na interkalacji do przestrzeni międzywarstwowych tych 
minerałów podpórek nieorganicznych (np. Al2O3, TiO2, ZrO2) metodą wymiany jonowej. Alternatywna metoda 
polega na wprowadzeniu do przestrzeni międzywarstwowych minerału surfaktantów alkiloamoniowych, które 
tworzą struktury micelowe. W kolejnym etapie syntezy wprowadza się źródło krzemionki (np. TEOS), które 
ulega hydrolizie i kondensacji w przestrzeniach nie zajętych przez micele. W ten sposób powstają stabilne 
termicznie podpórki SiO2. Surfaktanty usuwa się z przestrzeni międzywarstwowych poprzez kalcynację. 
Schemat procesu podpierania montmorillonitu przedstawiony jest na schemacie 1. 
 

 
Rys.1. Schemat procesu podpierania warstw montmorillonitu 

 
 Dzięki takiej modyfikacji możliwe jest otrzymanie wysokopowierzchniowych materiałów o jednorodnej 
strukturze porowatej, które mogą stanowić doskonałe nośniki układów katalitycznych.  

Modyfikowane bentonity dotowane metalami przejściowymi zostały przebadane w roli katalizatorów 
procesu utylizacji tlenku azotu(II). Wykazały one bardzo dużą aktywność katalityczną, a dodatkowo były 
odporne na działanie H2O i SO2, które są typowymi składnikami gazów spalinowych. 
Jako nośniki układów katalitycznych zastosowano również syntetyczny saponit oraz krzemionkowy materiał 
mezoporowaty typu HMS (Hexagonal Mesoporus Silica). 
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Akumulatory litowe (Li-Ion) zyskały popularność ze względu na wysoką pojemność i długą żywotność 
liczoną w liczbach cykli ładowania. Obecnie ogniwa komercyjne zawierają w swym składzie węgiel (pojemność 
372 mAh/g) jako anodę i tlenek litowo-kobaltowy (130 mAh/g), lub związki pokrewne jako katodę [1]. 

Rozwój technologii Li-Ion wymusza poszukiwanie nowych materiałów o większych pojemnościach. 
Cyna jest obiecującym materiałem anodowym o pojemności teoretycznej 993 mAh/g [2], niestety wadą cyny 
jest znaczny wzrost jej objętości (do 300%), podczas interkalacji litu. Możliwym rozwiązaniem problemu jest 
utworzenie materiału nanokompozytowego cyna-węgiel, w którym węgiel będzie pełnił dwie role: matrycy 
buforującej zmiany objętości i zapewniającej kontakt elektryczny oraz materiału interkalacyjnego dla jonów 
litu. 

W niniejszej pracy nanokompozyty C/Sn otrzymano w procesie trójetapowym. W I etapie uzyskano 
nanometryczny SnO2 w wyniku kalcynacji nanoproszków otrzymywanych metodą odwróconej mikroemulsji 
(W/O). Reakcję strąceniową wykonano poprzez zmieszanie dwóch mikroemulsji zawierających rozpuszczone w 
fazie wodnej sole: SnCl4 i (NH4)2CO3. W II etapie otrzymany nanoproszek SnO2 impregnowano polimerem 
hydrofilowym w roztworze wodnym w celu otrzymania prekompozytu (rys.1). W etapie III otrzymano 
nanokompozyty C/Sn na drodze jednoczesnej pirolizy prekursora węglowego (PNVF) karboredukcji 
nanometrycznego proszku SnO2 (prekursor cyny).  

 
Rys. 1 Schemat procesu otrzymywania nanokompozytu C/Sn  

 
Optymalne warunki kalcynacji prekursorów SnO2 oraz pirolizy prekompozytów określono metodami 

analiz termicznych (EGA-TGA/DTG/SDTA). Wykazano że w wyniku strącenia w mikroemulsji otrzymano 
mieszaninę dwóch produktów, Sn(OH)4 z niewielkim dodatkiem Sn(CO3)2, z której po kalcynacji  uzyskano 
nanoproszek SnO2 o strukturze kasyterytu. Badania strukturalne (XRD) i analizy termiczne uzyskanych 
materiałów wykazały, że w procesie pirolizy i karboredukcji otrzymano nanokompozyty składające się z 
amorficznego węgla i nanoziaren cyny. Powierzchnia właściwa oraz morfologia kompozytów została określona 
przy użyciu metody BET. Badania przewodnictwa elektrycznego (EC) nanokompozytów C/Sn wykazały jego 
wysoką wartość (10-1 S/cm) i niską energię aktywacji. Zaobserwowano poprawę właściwości elektrycznych  
kompozytów wraz ze wzrostem temperatury otrzymywania. 
 
1. J.-M. Tarascon & M. Armand, Nature, 414 (2001) 359-367 
2. G.X. Wang, Journal of Apllied Electrochemistry, 34 (2004) 187-190 
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Obawy o stan środowiska oraz perspektywy nadchodzącego kryzysu energetycznego przyczyniły się w 
latach 90-tych XX wieku do rozwój technologii odnawialnych źródeł energii. XXI wiek to niewątpliwie czas 
wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz komercjalizacji technologii wykorzystującej energię 
słoneczna do produkcji prądu elektrycznego - fotowoltaiki. 

Obecnie materiały stosowane do produkcji fotoogniw nie są w 100% dostosowane do potrzeb. Prace 
badawcze skupiają się na opracowaniu procedur wytwarzania układów fotowoltaicznych o możliwie dużej 
wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów ich produkcji. Podstawowymi priorytetami jest to 
by materiały używane do budowy baterii słonecznych były dostępne w nieograniczonych ilościach, trwałe 
chemicznie przez wiele lat, gwarantowały wysokie sprawności fotoogniw oraz aby ich produkcja i eksploatacja 
nie była szkodliwa dla środowiska. 

W niniejszej pracy autor podjął się syntezy nowych materiałów do zastosowań fotowoltaicznych 
wzorowanych na strukturze fergusonitu ortowanadanu bizmutu(III), BiVO4. Związek ten jest powszechnie 
znany ze swoich właściwości fotokatalitycznych [1]. Podstawowym założeniem pracy jest możliwość 
sterowania właściwościami otrzymanych materiałów poprzez zmianę ich stechiometrii z jednoczesnym 
zachowaniem struktury MIIIMVO4. Praca ta, niesie, więc nowe spojrzenie na zagadnienie związane z 
możliwością modyfikacji parametrów foto-elektro-chemicznych materiałów półprzewodnikowych. 
 
1. W. Yao, H. Iwai, J. Ye, Effects of molibdenium substitution on the photocatalytic behavior of BiVO4 , Dalton 
Trans., 2008, 1426-1430. 
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Za cel pracy badawczej postawiłam sobie zbadanie reaktywności grupy aminowej w układzie 

pochodnych  2-aminotiofeno-3-karbonitrylu, w których pozycje 4 i 5 pierścienia tiofenu są zablokowane 
poprzez dobudowanie cyklicznego fragmentu alifatycznego. Skupiłam się na związkach, w których 
dobudowany fragment stanowi trój-, cztero- i pięciowęglowy fragment. Swoje prace poszerzyłam dodatkowo o 
zbadanie układów estrów etylowych kwasów 2-aminotiofeno-3-karboksylowych.  

Związki tego typu można otrzymać w bardzo łatwy sposób z prostych, handlowo dostępnych 
odczynników w wyniku syntezy Gewalda. Prostota otrzymywania 2-aminotiofeno-3-karbonitryli oraz 
wspomnianych estrów, związana jest z możliwością jednoetapowej syntezy, a także łatwego ich oczyszczania 
przez krystalizację. 
 W literaturze można odnaleźć szereg przykładów związanych z reakcjami na grupie aminowej 
omawianych układów, brak natomiast prac opisujących wymianę grupy –NH2 na inny podstawnik.
 Nadrzędny problem stanowiło zoptymalizowanie reakcji diazowania grupy aminowej oraz 
zaprojektowanie dogodnej metody substytucji grupy diazoniowej na halogen. Postanowiłam również sprawdzić 
możliwość deaminacji układów 2-aminotiofeno-3-karbonitryli, a potencjalne produkty tych reakcji poddać 
substytucji elektrofilowej w celu uzyskania halogenowych pochodnych. 
 Otrzymane pochodne 2-halogenotiofeno-3-karbonitryli, dotąd nie opisywane w literaturze planowałam 
poddać reakcji sprzęgania do pochodnych 2,2’-bitiofeno-3,3’-karbonitryli lub też sprawdzić ich reaktywność 
pod kątem wymiany halogenu na alkilowy bądź arylowy fragment. Cyjanowe pochodne             2,2’-bitiofenów 
coraz częściej znajdują bowiem zastosowanie w elektronice jako doskonałe półprzewodniki i materiały 
wykorzystywane w projektowaniu wyświetlaczy LCD. 
 Opracowanie dogodnej i wydajnej ścieżki syntetycznej od 2-aminotiofeno-3-karbonitryli do          
2,2’-bitiofeno-3,3’-karbonitryli pozwoliłoby wykorzystać substraty otrzymywane w syntezie Gewalda do 
produkcji interesujących połączeń możliwych do wykorzystania w nowoczesnej elektronice. 
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Zastosowanie reakcji Pschorr’a w syntezie metylo-dibenzo[b]tiofenów 
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dr Maciej Góra 
 
Metylodiebenzotiofeny (MDBT) to alkilowe pochodne trójcyklicznych węglowodorów aromatycznych 

(PASH, polycyclic aromatic sulfur hydrocarbons). Są cząsteczkami o stosunkowo prostej budowie o wzorze 
sumarycznym C13H10S. i występują w postaci czterech izomerów.  

 

S S S S
1-MDBT 2-MDBT 3-MDBT 4-MDBT  

Rys. 1. Cztery izomery metylodibenzotiofenu 
 

Naturalnym źródłem pochodzenia MDBT jest ropa naftowa. Paliwo Diesla, jako destylat ropy naftowej, 
zawiera MDBT, które stanowią jego zanieczyszczenia i są związkami trudnymi do usunięcia na drodze 
odsiarczenia. Syntetyczne MDBT służą jako związki modelowe, na których prowadzone są badania nad 
desulfuryzacją paliw. Są również interesujące z punktu widzenia ekologii, jako trwałe i prawdopodobnie 
toksyczne połączenia z grupy PASH występujące w środowisku morskim. Wzbudzają także zainteresowanie 
naukowców z dziedziny geochemii organicznej, jako parametrami do oceny stopnia maturacji ropy naftowej, 
jak również paleośrodowiska, warunków diagenezy, a także przydatnym narzędziem w prospekcji i 
poszukiwaniach złóż ropy naftowej. 

Opisywane w literaturze sposoby syntezy MDBT są reakcjami wieloetapowymi i wymagającymi 
ekstremalnych warunków reakcji (wysoka temperatura). Dodatkowo wydajność i czystość otrzymywanych 
produktów nie jest zachwycająca.  

 Reakcja Pschorr’a jest rodnikową reakcją zamknięcia pierścienia katalizowaną miedzią. Do tej pory 
wykorzystywana była do syntezy polimetylowych pochodnych dibenzotiofenu. W prezentowanej pracy metodę 
zaadoptowano do syntezy MDBT. Cyklizacja Pschorr’a poprzedzona była substytucją nukleofilową tiokrezolu i 
o-chloronitrobenzenu, redukcją grupy nitrowej, oraz reakcją diazowania.  

Ponadto, zaprezentowałano konkurencyjną metodę otrzymywania MDBT w reakcji 
wewnątrzcząsteczkowego sprzęgania jodków arylowych katalizowaną związkami Pd (rys. 2).   
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i. NaOH, glikol, t. wrz.; ii. SnCl2/HCl lub Zn/AcOH; iii. cyklizacja Pschorr'a: AcOH, azotan izoamylu, hydrochinon
iv. AcOH:HCl (v:v=6:1), NaNO2, KI; v. Pd(AcO)2, zasada, DMF  

 
Rys. 2. Synteza 4-metylodibenzotiofenu metodą cyklizacji Pschorr’a oraz metodą 

wewnątrzcząsteczkowego sprzęgania jodku arylowego katalizowaną octanem palladu. 
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 Wpływ jonów metali ciężkich na beztlenowy metabolizm siarki w 
nerkach Pelophylax ridibundus. 
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Wstęp: 

Chroniczne narażenie na działanie jonów metali ciężkich jest wzrastającym problemem globalnym. 
Jony ołów są przyczyną wielu neurologicznych, hepatologicznych, rozrodczych i żołądkowo-jelitowych 
patologii. Powstające dysfunkcje będące efektem jego działania wywołują utlenianie składników komórek i 
tkanek, obniżając poziom dostępnych sulfhydrylowych rezerw antyoksydacyjnych oraz powodując upośledzenie 
produkcji hemu [1]. Cysteina jest jednym z substratów w syntezie glutationu – najważniejszego 
przeciwutleniacza komórkowego i może ulegać beztlenowej desulfuracji produkując związki zawierające atomy 
siarki sulfanowej [2]. Badanie zmian przebiegu beztlenowego metabolizmu cysteiny, oraz poziomu cysteiny i 
glutationu w nerkach żab Pelophylax ridibundus narażonych na działanie ołowiu (28 mg/l przez 10 dni) było 
celem eksperymentów. 
 
Metodyka: 

Aktywność siarkotransferaz: rodanazy, γ-cystationazy i siarkotransferazy 3-merkaptopirogronianu 
(MPST) badano w homogenacie nerek (1g/ 4 ml 0,1M buforu fosforowego, pH=7,5). Aktywność MPST 
wyznaczano w oparciu o metodę Valentine i Frankenfelda, aktywność rodanazy oznaczano przy użyciu metody 
Sörbo, a poziom siarki sulfanowej wykorzystując z metodę Wooda. Białko  oznaczono metodą Lowry’ego. 
Pomiary prowadzono według procedur opisanych przez Wróbel et. al. [3]. Aktywność cystationazy badano 
metodą Matsuo i Greenberga z modyfikacjami opisanymi przez Czubak et. al. [4]. Poziom zredukowanego 
(GSH) oraz utlenionego (GSSG) glutationu, cysteiny i cystyny mierzono przy użyciu metody RT-HPLC [5]. 
 
Wyniki i wnioski: 

Aktywność właściwa siarkotransferaz, enzymów związanych z metabolizmem siarki sulfanowej, jest 
znacząco wyższa w nerkach żab narażonych na działanie ołowiu w porównaniu z oznaczonymi dla grupy 
kontrolnej. Poziom siarki sulfanowej pozostaje praktyczni niezmieniony. Podobnie poziom cysteiny całkowitej 
nie ulega zmianie. Poziom całkowitego glutationu oraz stosunków cysteiny/cystyny i GSH/GSSG są 
podwyższone. Dlatego wydaje się, iż ekspozycja na działanie ołowiu (28 mg Pb na 1 litr wody w której 
zwierzęta trzymane były przez okres 10 dni) przyczynia się do zwiększenia intensywności metabolizmu siarki 
sulfanowej i syntezy glutationu. Nerki charakteryzują się wysoką aktywnością γ-glutamylotranspeptydazy 
dlatego mogą absorbować każdą potrzebną ilość cysteiny pochodzącej z osocza i tym samym prowadzić do 
wzrostu poziomu glutationu i aktywności siarkotransferaz w tej tkance. Podwyższona aktywność 
siarkotransferaz może być niezbędna dla produkcji białek, które zaangażowane są w ochronę przed stresem 
oksydacyjnym i powstałymi modyfikacjami enzymów biorących udział neutralizowaniu wolnych rodników. 
 
Referencje: 
1. Lyn P (2006) Lead Toxicity Part II: The role of free radical damage and the use of antioxidants in pathology 
and threatment of lead toxicity. Alternative Medicine Review, Vol. 11, No 2: 115-127. 
2. Toohey J.L (1989) Sulphane sulphur in biological systems:a possible regulatory role. Biochem. J. 264, 625–
632. 
3. Wróbel M, Jurkowska H, Śliwa L, Srebro Z (2004) Sulfur transferases and cyanide detoxification in mouse 
liver, kidney and brain. Toxicol. Mech. Method. 14, 331–337. 
4. Czubak J, Wróbel M, Jurkowska H (2002) Cystathionine γ-lyase (EC 4.4.1.1): an enzymatic assay of α-
ketobutyrate using lactate dehydrogenase. Acta Biol. Crac., Ser. Zool. 44, 113–117. 
5. Dominick PK, Cassidy PB, Roberts JC (2001) A new and versatile method for determination 
of thiolamines of biological importance. J Chromatogr B Biomed Sci 761:1–12. 
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Zastosowanie analizy SERS w badaniu związków cyklicznych.  
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Przedmiotem badań są trzy związki organiczne zawierające w swojej budowie pierścień aromatyczny. 

Są nimi alizaryna, indygo i doksepina. Alizaryna to substancja o intensywnym, czerwonym  kolorze. Występuje 
w korzeniach  marzanny barwierskiej (Rubia tinctorum). Pochodzi z obszarów nad Morzem Śródziemnym. Do 
połowy XIX wieku była najbardziej popularnym barwnikiem do tkanin w Europie. Obecnie wypierana przez 
barwniki syntetyczne, stosowana jako składnik farb malarskich. Indygo to niebieski barwnik występujący w 
liściach indygowca farbierskiego oraz w liściach urzetu barwierskiego. Od XIX wieku syntezowany z aniliny i 
kwasu chlorooctowego, w dalszym ciągu bardzo popularny. Doksepina to trójpierścieniowy lek 
przeciwdepresyjny. Działająca w synapsach, jest stosowana podczas zaburzeń nerwicowych i depresyjnych oraz 
stanów lękowych; ułatwia zasypianie. 

Spektroskopia ramanowska jest wykorzystywana do identyfikacji oraz badania struktury molekularnej 
związków chemicznych. Niestety, w przypadku badania roztworów technika ta wykazuje niewielką czułość, 
jednak istnieje możliwość wzmocnienia sygnału nawet do 107 razy w przypadku gdy cząsteczka znajdzie się w 
bliskiej odległości od specjalnie przygotowanej powierzchni metalicznej lub zostanie na niej zaadsorbowana. 
Technika ta, znana pod nazwą SERS (ang. Surface Enhanced Raman Scattering-powierzchniowo wzmocniona 
spektroskopia ramanowska), w ostatnich latach bardzo intensywnie się rozwija gdyż oferuje rozwiązania 
(badania pojedynczych komórek, procesów biologicznych, rozróżnianie enancjomerów nawet na poziomie 
pojedynczej cząsteczki), które stawiają ją w czołówce technik analitycznych. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań metodą SERS wspomnianych związków cyklicznych. 
Jednym z zadań było opracowanie optymalnych warunków pomiarowych celu określenia minimalnego stężenia 
próbki pozwalającego na jednoznaczną identyfikację badanej substancji. A następnie podjęto próbę określenia 
adsorpcji cząsteczki na nanokoloidalnej powierzchni srebra 
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Rys. 1. Porównanie widm ramanowskich ciała stałego, roztworu wodnego oraz metody SERS  

dla doksepiny. 
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Badania powierzchni implantu panewki biodrowej 
po dziesięciu latach przebywania w organizmie człowieka 
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dr hab. Andrzej Kotarba, mgr inż. Monika Cieślik 

 

Wraz z szybkim rozwojem medycyny i techniki średnia długość życia człowieka znacząco wzrasta. 
Obserwuje się przy tym gwałtowne obniżenie wieku pacjentów, u których dokonuje się implantacji. Większość 
zabiegów chirurgicznych związana jest z protezoplastyką stawu biodrowego.  

Przedmiotem przeprowadzonych badań była panewka biodrowa typu „pressfit” (BIOMET) ze stopu 
tytanu Al-Ti-V, wyposażona w gwint samotnący na obrzeżu. Pozostała powierzchnia pokryta porowatą powłoką 
tytanową uzyskaną drogą napylenia metodą plazmową w próżni (rys.1). Panewkę usunięto po dziesięciu latach 
z organizmu 60-cio letniej kobiety z powodu obluzowania polietylenowej wkładki. Na powierzchni mającej 
bezpośredni kontakt z kością widoczny kremowy nalot. 

Celem pracy jest przedstawienie wyników kompleksowych badań powierzchni tytanowego implantu 
panewki biodrowej. Zastosowane metody badawcze to: skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), 
dyspersyjna spektrometria rentgenowska (EDXS), rentgenowska dyfraktometria proszkowa (XRD) oraz 
rentgenowska spektrometria fluorescencyjna (XRF). 

Przy pomocy technik XRF oraz EDXS wykryto na powierzchni obecność pierwiastków: fosforu, tlenu, 
wapnia w miejscach pokrytych nalotem, oraz w pozostałych badanych obszarach: tytanu, glinu i wanadu – 
składników stopu, z którego panewka została wykonana (rys.1). Analiza XRD nalotu wykazała, że 
zarejestrowany obraz dyfrakcyjny w dużym stopniu odpowiadał hydroksyapatytowi: Ca10(PO4)6(OH)2.  

 

 
          Rysunek 1. Panewka biodrowa z zaznaczonymi obszarami poddanymi badaniu, wraz z 

odpowiadającymi im zdjęciami SEM i wynikami analizy EDXS. 
 

Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że oddziaływania pomiędzy kością a 
powierzchnią panewki, doprowadziły do zaczątków osteointegracji. Wnioski te wysunięto na podstawie 
obecności nalotu utworzonego przez hydroksyapatyt – główny nieorganiczny składnik kości, w miejscach, w 
których implant znajdował się w bezpośrednim kontakcie z tkanką kostną. Osteointegracja stanowi biologiczną 
odpowiedzią organizmu na implantację tytanu. Jest ona procesem dynamicznym, w którym zachodzą zjawiska 
zarówno namnażania jak i resorpcji tkanki kostnej, pozostające we wzajemnej równowadze. Do tworzenia 
tkanki kostnej dochodzi zarówno na powierzchni kości kontaktującej się z implantem, jak i na powierzchni 
samego implantu. 
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Sadza emitowana z silników diesla jest bardzo szkodliwym dla zdrowia ludzkiego zanieczyszczeniem. 

Z powodu swoich małych rozmiarów oraz składu (obecność WWA) stanowi ogromne zagrożenie jako czynnik 
mutagenny i kancerogenny. Uregulowania prawne odnoszące się do emisji spalin pochodzących ze spalania 
paliwa przez silniki diesla, stają się coraz bardziej rygorystyczne, co przyczynia się do wzrostu liczby projektów 
naukowych i badawczych mających na celu ograniczenie tego zjawiska. Pośród wielu badanych sposobów 
usuwania sadzy zastosowanie kombinacji filtrów oraz katalizatora wydaje się być najbardziej obiecujące. 

Efektywny katalizator do dopalania sadzy powinien być tani i działać w temperaturach 200-400°C, 
pozostając stabilnym w warunkach pracy silnika. Znalezienie takiego katalizatora stanowi duże wyzwanie o 
fundamentalnym i praktycznym znaczeniu. 

Wiele znanych z literatury katalizatorów: CuO, PbO, Co3O4, Cr2O3, Fe2O3, V2O5; – włączając w to 
tlenki dwu- oraz trójskładnikowe – zostało przebadanych pod kątem aktywności w reakcji dopalania sadzy. 
Układy te skutecznie działają dopiero w temperaturach powyżej 400°C, jednakże wprowadzenie alkaliów 
powoduje znaczące obniżenie temperatury spalania. 

Układami zasługującymi na uwagę są tlenek ceru(IV) oraz promowany cerem monoferryt KFeO2. Praca 
miała na celu sprawdzenie co stanowi aktywną powierzchnię w mieszanym układzie katalizatora K-Ce-Fe-O, 
czy jest to efekt synergetyczny ceru, potasu i żelaza, czy tylko którejś z możliwych par (np. tlenek ceru 
promowany potasem). 

Przeprowadzono serię temperaturowo programowanych reakcji dopalania sadzy (Printex80) na 
następujących układach: CeO2, K2CO3, KFeO2, K2O-CeO2, CeO2-KFeO2. Do pomiarów używano próbek 
katalizatora o masie 100 mg. Testy prowadzono w przepływie 60 ml/min 5%O2/He, dla stosunków wagowych 
sadzy do katalizatora 1:1, 1:4, 1:8 i szybkości grzania 10°C/min. Skład fazy gazowej monitorowano 
spektrometrem masowym RGA200. Do porównania aktywności katalizatorów wybrano temperaturę inicjacji Tin 
(sygnał CO2 10x większy od sygnału tła) procesu spalania sadzy. Zestawienie temperatur znajduje się w 
poniższej tabeli. 

 
Katalizator CeO2 K2CO3 KFeO2 K2O-CeO2 CeO2-KFeO2 
Tin (kat:sadza 1:1) [°C] 395 340 350 340 270 
Tin (kat:sadza 8:1) [°C] 290 320 360 330 295 

 
Porównano nie tylko temperatury inicjacji, ale także profile wzrostu ilości CO2 w mieszaninie gazów po 

reakcji, a dla dwóch najbardziej interesujących katalizatorów – CeO2 oraz CeO2-KFeO2 – dodatkowo 
wyznaczono energię aktywacji procesu spalania sadzy. 

Na podstawie wykonanych pomiarów można wysunąć następujące wnioski: 
1. Wszystkie badane układy wykazują aktywność w dopalaniu sadzy w badanym zakresie temperatur, czyli od 

około 150 do 900°C. 
2. Najlepszym układem jest promowany cerem monoferryt, dla którego wzrost sygnału qms odpowiadający 

pojawianiu się CO2 zaczyna się w temperaturze około 150°C, a energia aktywacji 84,0 kJ/mol. 
3. Stwierdzono, że na skutek segregacji potasu na powierzchni na układach KFeO2, CeO2-K2CO3 wykazują 

one taką samą aktywność jak czysty K2CO3. 
4. Tlenek ceru(IV) jest czuły na ilość sadzy – duże pokrycia blokują jego aktywność (do inicjacji potrzebna 

jest wyższa temperatura). 
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Zainteresowanie materiałami organiczno-nieorganicznymi opartymi na polioksometalanach (POM) 

wynika z ogromnej różnorodności ich struktur oraz możliwości zastosowań m.in. w katalizie, wymianie 
jonowej, sorbcji, fotochemii a nawet medycynie [1]. 

Polioksometalany (POM) pełnią funkcję nieorganicznych bloków budulcowych, dzięki którym można 
tworzyć organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe wykorzystując odpowiednio dobrane grupy 
organiczne, jony metali czy ich kompleksy. Funkcjonalność organiczno-nieorganicznych materiałów 
bazujących na POM może być zwiększona, a nawet dostosowywana do potrzeb badawczych, przez odpowiedni 
dobór grup funkcyjnych czy metali. Wiele interesujących materiałów opartych na POM zostało otrzymanych 
przez połączenie jednostek metalo-organicznych z anionami oktamolibdenianowymi [2]. W ostatnim okresie 
czasu uzyskano oktamolibdeniany nieorganiczno-organiczne, oraz związki w strukturach których obok 
kationów organicznych występowały wolne aminy [3]. Wyniki te wskazują na możliwość uzyskania materiałów 
nadających się do usuwania z roztworów wybranych kationów czy amin. 

Celem prowadzonych badań było uzyskanie nowych oktamolibdenianów pochodnych pirydyny oraz 
Mg, Ca, Sr i Ba. Przeprowadzono syntezy hydrotermalne oraz pod chłodnicą zwrotną dla szeregu zmiennych 
stosunków reagentów i czasu reakcji. Uzyskane produkty poddano badaniom dyfrakcyjnym, badaniom 
analitycznym, spektroskopowym oraz DSC. 

Wynikiem badań są między innymi dwa nowe nie opisane w bazie CSD połączenia:  
- trójskośny β-oktamolibdenian 3-etylopirydyny (I), który jest nową odmianą polimorficzną tego związku. 
- jednoskośny γ-oktamolidenian 4-metylopirydyny(II), należący do rzadkiego typu związków w których atom 
azotu jest bezpośrednio połączony z atomem metalu w anionie Mo8O26

4-.  

Rys.1. Schemat budowy jednostki asymetrycznej 
β-oktamolibdenianu 3-etylopirydyny 

Rys.2. Schemat budowy jednostki asymetrycznej 
γ-oktamolibdenianu 4-metylopirydyny 

 
Wyniki badań będą prezentowane na LI Konwersatorium Krystalograficznym we Wrocławiu (25-

26.06.09). 
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Badane związki należą do grupy polimerów koordynacyjnych tworzących struktury o różnej 

wymiarowości. Charakteryzują się one występowaniem dalekozasięgowych oddziaływań magnetycznych 
pomiędzy paramagnetycznymi centrami miedzi(II) i wolframu(V) przez ligandy mostkujące, którymi w tym 
przypadku są związki cykliczne zawierające w swojej strukturze dwa donorowe atomy azotu. Wybór ligandów 
wynika z powinowactwa centrów miedziowych do N-donorowych ligandów, co skutkuje utworzeniem mostków 
molekularnych. Oprócz cyklicznych ligandów w związkach znajdują się jednostki oktacyjanowolframianu lub 
oktacyjanomolibdenianu na +IV lub +V stopniu utlenienia. Tego typu związki mogą mieć potencjalne 
zastosowanie w elektronice molekularnej jako przełączniki lub pamięci molekularne. 

W wyniku badań wstępnych otrzymano szereg różnorodnych sieci koordynacyjnych zawierających 
zarówno ligandy o charakterze aromatycznym (pirazyna, pirazol) jak i alifatycznym (piperazyna i 
1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (DABCO)). Przy pomocy spektroskopii IR udało się we wszystkich przypadkach 
potwierdzić obecność liganda N-donorowego oraz grup cyjanowych pochodzących od oktacyjanometalanów. 
Przybliżone wzory chemiczne wyznaczono z analizy elementarnej. Trwałość termiczną dla części próbek 
wyznaczono za pomocą TGA+QMS. Na podstawie pomiarów na magnetometrze SQUID stwierdzono obecność 
dalekozasięgowych oddziaływań magnetycznych dla badanych próbek. W wyniku analiz magnetostrukturalnych 
dla badanych próbek i podobnych polimerów miedziowo-wolframowych określono wymiarowość struktur 
badanych związków. Dla układu z pirazolem wyznaczono wstępną strukturę przy pomocy pomiarów 
dyfraktometrycznych dla próbek proszkowych.  

 
 

 
 

Rys.1. Struktura Cu3(pyr)2[W(CN)8]2
.2H2O 

(pyr=pirazol) 

 
Rys. 2. Właściwości magnetyczne dla 

Cu3(pyr)2[W(CN)8]2
.2H2O (pyr=pirazol) 
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Jednym z ciekawszych zagadnień współczesnej chemii koordynacyjnej jest synteza i badanie tzw. 

dynamicznych układów koordynacyjnych. Są to różnorodne połączenia, często nieorganiczno- organiczne, dla 
których możliwe jest wymuszanie zmian strukturalnych poprzez działanie czynników zewnętrznych. Przemiany 
te mogą być powodowane takimi bodźcami jak: zmiana stopnia solwatacji, adsorpcja i desorpcja cząsteczek 
gościa czy działanie czynnikami fizycznymi np. temperaturą, promieniowaniem elektromagnetycznym czy 
ciśnieniem. Co ważne, wspomniana przebudowa struktury może wiązać się z pojawieniem, zanikiem lub 
zmianą określonych właściwości fizycznych bądź chemicznych. Wśród nich spore nadzieje związane są z 
możliwościami manipulowania momentem magnetycznym czy własnościami optycznymi. 

W przedstawianej pracy badawczej zwrócono uwagę na wielordzeniowe bimetaliczne układy 
koordynacyjne z charakterystycznymi sprzężeniami magnetycznymi poprzez mostki cyjankowe. Ich cechy 
strukturalne wskazują na możliwość wystąpienia znaczących zmian struktury i właściwości w wyniku działania 
czynników zewnętrznych. Należy tu wyróżnić specyficzną koordynację cis- oraz fac- cząsteczek 
rozpuszczalnika w kompleksach oktaedrycznych (kwasy Lewisa), ukierunkowane wiązania wodorowe z 
udziałem centrów kwasowych i centrów zasadowych typu Lewisa w szkielecie koordynacyjnym oraz bliski 
kontakt pomiędzy potencjalnie reaktywnymi ligandami organicznymi.  

Punktem wyjścia do prowadzonych badań są klastry MII
9WV

6 (M= Co, Mn) z mostkami 
cyjankowymi oraz skoordynowanymi cząsteczkami wody, metanolu i grup cyjankowych. Jego 
strukturę przedstawiono na rys. 1. Celem syntez jest otrzymanie układów koordynacyjnych, opartych 
na tych klastrach i wybranych cząsteczkach organicznych. 
 

 
Rys. 1. Struktura klastera MII

9WV
6 (M= Co, Mn). Kolory atomów: zielony, W; granatowy, Co lub Mn; 

jasnoniebieski, N; czarny, C; czerwony, O. 
 

W trakcie wykonanej już pracy zsyntetyzowano i częściowo scharakteryzowano następujące układy 
koordynacyjne: 

 strukturę izolowanych klasterów CoII
9WV

6 połączonych wiązaniami wodorowymi z cząsteczkami 
dwutlenku 4,4’-bipirydyny; 

 trójwymiarową nieorganiczno-organiczną sieć koordynacyjną opartą na klasterach MnII
9WV

6 
połączonych organicznymi cząsteczkami 1,2-di-(4-pirydyl)etenu; 

 dwuwymiarową sieć koordynacyjną typu mur ceglany [{CoII(2,2’-bpdo)2}{CoII(2,2’-bpdo)(H2O)2}2 
{WV(CN)8}4]•6H2O (2,2-bpdo= dwutlenek 2,2’-bipirydyny); 
Poznanie struktur i właściwości wybranych połączeń może okazać się niezmiernie interesujące 

w perspektywie rozwijania umiejętności projektowania konkretnych dynamicznych układów 
koordynacyjnych o specyficznych, pożądanych właściwościach. 
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Białka i peptydy biorą udział w wielu procesach biologicznych. Dokładne poznanie ich struktury 

umożliwia zidentyfikowanie elementów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje, co może pozwolić na 
tworzenie struktur naśladujących ich rolę. Skręty zwrotne są kluczowymi elementami odpowiedzialnymi za 
rozpoznawanie molekularne pomiędzy cząsteczką białka, a odpowiednim receptorem. Skręt zwrotny to 
miejsce, w którym łańcuch polipeptydowy zmienia swój kierunek o około 180º. Jako jedna ze struktur 
trzeciorzędowych, skręty zwrotne biorą udział w procesach fałdowania białek. Strukturę skrętu zwrotnego β 
stabilizowanego wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym przedstawia rys. 1.  

Cykliczna struktura laktamów oraz obecność wiązania amidowego sprawia, że mogą one służyć jako 
mimetyki skrętu zwrotnego. 

 
Rys. 1. Struktura skrętu zwrotnego β. 

 
Celem pracy było znalezienie wydajnej drogi syntezy układów zawierających średniopierścieniowe 

laktamy (sześcio-, siedmio- i ośmioczłonowe) z dobudowanymi fragmentami peptydowymi – były to reszty 
aminokwasów: L-Phe, L-Leu, L-Ala, L-Pro (Rys. 2.).  
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                       n = 1, 2, 3

R = -CH2-Ph, -CH2-CH(CH3)3, -CH3, -(CH2)3-

 

 
 

Rys. 2. Struktura otrzymanych  produktów. 
 
Ponadto prezentowane będą: wyniki badań spektroskopowych, analiza konformacyjna otrzymanych 

związków oraz badania, mające na celu potwierdzenie występowania wewnątrzcząsteczkowych wiązań 
wodorowych stabilizujących strukturę cząsteczki. 
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The present work is focused on the covering of the liposomes surface with thin silicone layer. 

The appropriate silicone precursor was obtained by the hydrosilylation of vinylmethyldimethoxysilane 
with 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane. The surface potential of phosphatidylcholine vesicles was 
modified by incorporation of cationic double-tailed surfactant, e.g. dimethyldioctadecylammonium 
bromide (DODAB) yielding so called cationic liposomes. The silicone material was deposited on the 
cationic liposomes by base-catalyzed polycondensation/polymerization processes of the precursor at 
the liposomal surface. The morphology of covered liposomes was evaluated using transmission cryo-
electron microscopy (cryo-TEM).  
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Otrzymywanie i właściwości materiału anodowego dla ogniw  
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Utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju cywilizacji i związanego z tym rosnącego 

zapotrzebowania na energię wymaga opracowania nowych technologii. Obecnie stosowane metody konwersji 
energii nie charakteryzują się dużą sprawnością (ograniczenie obiegiem Carnota i drugą zasadą termodynamiki). 
Bardzo istotne z punktu widzenia nauk o środowisku są badania nad możliwością zastosowania w różnych 
gałęziach gospodarki ogniw paliwowych. Zasada działania ogniwa paliwowego jest prosta i polega na 
bezpośredniej przemianie energii chemicznej w elektryczną. Brak ograniczeń ze strony termodynamiki oraz 
brak konieczności stosowania się do obiegu Carnota sprawiają, że możliwe jest uzyskanie sprawności konwersji 
energii sięgającej nawet 80%. Dodatkowym atutem dla możliwości zastosowania ogniw paliwowych jest brak 
zanieczyszczeń środowiska produktami spalania. W przypadku, kiedy paliwem jest wodór, produktem spalania 
jest woda. Opisane powyżej zalety ogniw paliwowych są przyczyną zainteresowania wielu badaczy i 
prowadzenia licznych badań. 

Wyróżnić możemy kilka typów ogniw paliwowych. Klasyfikacja oparta o rodzaj zastosowanego 
elektrolitu wyróżnia także ogniwa SOFC (gdzie elektrolitem jest stały tlenek). Ogniwa te mogą być w 
przyszłości zastosowane jako stacjonarne elektrownie wysokich mocy, mniejsze elektrownie lokalne zasilane 
paliwem w postaci wodoru bądź metanu lub metanolu [1]. Duże nadzieje wiąże się obecnie z ogniwami IT-
SOFC, pracującymi w temperaturach rzędu 600-800˚C. Ich zaletą w porównaniu z tradycyjnymi ogniwami 
SOFC jest możliwość zastosowania tańszych materiałów konstrukcyjnych a także większa gęstość prądu i 
wydajność. Zaletą jest tu także możliwość stosowania paliw płynnych, przez co można wykorzystać obecnie 
istniejącą infrastrukturę paliwową. 

Jak wskazują doniesienia literaturowe,  odpowiednim dla IT-SOFC materiałem anodowym mogą być 
stałe roztwory dwutlenku ceru o  strukturze typu fluorytu i nanometrycznych rozmiarach krystalitów [2]. W 
niniejszej pracy podjęto próbę otrzymania tlenku ceru (IV) podstawionego miedzią, jako potencjalnego 
materiału anodowego dla IT-SOFC. Roztwory stałe Ce1-xCuxO2 syntezowano metodą mikroemulsji, używając 
jako prekursorów roztworów azotanu ceru i azotanu miedzi. Otrzymano trzy serie próbek o zawartościach 
miedzi 10- 25%, różniące się sposobem wytrącania produktu. Optymalne warunki syntezy ustalono w oparciu o 
wyniki badań analizy termicznej (EGA-TGA). Przygotowane próbki poddano badaniom strukturalnym (XRD), 
mającym na celu identyfikację składu fazowego próbki. Morfologię powierzchni otrzymanych nanoproszków 
określono metodą niskotemperaturowej sorpcji azotu (N2-BET). Aktywność katalityczną materiału zbadano w 
reakcji całkowitego utleniania etylenu i metanolu. Stwierdzono wzrost aktywności katalitycznej wraz ze 
wzrostem zawartości miedzi w Ce1-xCuxO2 [3]. 
 
Literatura:  
1. J. Larminie, A. Dicks,  „Fuel Cell Systems Explained” Chichester 2000 
2. D. Schneider, M. Gödickemeier, L.J. Gauckler, Journal of Elektroceramics 1:2, 165-172, 1997 
3. A. Fuerte, R.X. Valenzuela, L. Daza, Journal of Power Sources 169 (2007) 47-52  
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Reakcja aldolowa jest jednym z głównych procesów tworzenia wiązań  
węgiel-węgiel w przemianach zachodzących w organizmach żywych oraz syntezach prowadzonych w 
laboratorium [1]. Asymetryczną reakcję aldolową często przeprowadza się w wariancie Mukaiyamy, w 
którym keton przekształca się w enoloeter sililowy. Jedną z modyfikacji jest reakcja winylogowa-
Mukaiyamy (VMAR) [2,3].  Procesy analogiczne do VMAR zachodzące w naturze katalizowane są przez 
enzymy, które składają się z jonów metali i makrocząsteczkowych ligandów. 

W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosło zainteresowanie syntezami w warunkach tzw. zielonej 
chemii (green chemistry), co spowodowało zwrócenie uwagi badaczy na reakcje w wodzie. Dotychczas 
winylogowa reakcja Mukaiyamy prowadzona była w warunkach ściśle bezwodnych [2,3].  

Celem pracy było poszukiwanie katalizatorów (chiralnych kwasów Lewisa) zawierających 
modyfikowane ligandy typu pybox (2, 3, Schemat 1) [4] katalizujących asymetryczny proces VMAR, 
również w obecności wody (Schemat 2). 
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Schemat 1 

 
Prezentowane będą badania optymalizacji warunków reakcji poprzez dobór odpowiednich kationów 

metali, struktury ligandów oraz rozpuszczalników (Schemat 2).  
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Reakcja aldolowa jest ważną metoda tworzenia wiązania węgiel- węgiel w organizmach żywych. W 
naturze proces ten jest katalizowany przez enzymy – aldolazy, których mechanizm działania opiera się na 
dwóch metodach aktywacji substratów: aldolazy I typu wykorzystują mechanizm enaminowy, zaś aldolazy II 
typu przekształcają ketony w enolany wykorzystując kompleksy metali. 

Reakcja aldolowa jest również niezwykle cennym narzędziem syntezy organicznej [1]. Kontrola 
stereochemii reakcji może odbywa się na drogach naśladujących mechanizmy działania aldolaz. Pierwsza, 
analogiczna do aldolaz I typu, wykorzystuje małe cząsteczki organiczne jako katalizatory – organokataliza, 
druga natomiast przez podobieństwo do aldolaz II typu, chiralne ligandy koordynujące jony metali. 
Podstawowym ograniczeniem znanych katalizatorów jest konieczność zapewnienia całkowicie bezwodnych 
warunków reakcji. Tu pojawia się nowe wyzwanie dla współczesnej chemii, a mianowicie znalezienie i 
optymalizacja katalizatorów  pozwalających na przeprowadzenie w środowisku wodnym reakcji aldolowej z 
równoczesną jej kontrolą stereochemiczną [2]. 

Celem badań jest projektowanie i synteza katalizatorów asymetrycznej reakcji aldolowej formaldehydu 
w roztworach wodnych. Poszukiwanie obejmuje zarówno organokatalię (K1) [3] jak i zastosowanie 
asymetrycznych kwasów Lewisa zawierających jony metali (K2) [4] (schemat 1).  
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Schemat 1 

 
Badana reakcja jest metodą wprowadzania funkcji –CH2OH w czasie syntezy organicznej. 

Zastosowanie zaprezentowanych katalizatorów pozwala na przeprowadzenie reakcji aldolowej w środowisku 
wodnym dwoma niezależnymi drogami syntetycznymi (bezpośrednia reakcja aldolowa i reakcja Mukaiyamy 
obejmująca reaktywację ketonów). 
 
1. Modern Aldol Reactions; Mahrwald R., Ed.; Wiley-VCH: Weinheim, 2004 
2. Mlynarski, J.; Paradowska, J. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 1502-1511 
3. Paradowska, J.; Stodulski, M.; Mlynarski, J. Adv. Synth. Catal. 2007, 239, 1041-1046 
4. Jankowska, J.; Paradowska, J.; Rakiel, B.; Mlynarski, J. J. Org. Chem. 2007, 72, 2228-2231 
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Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań kompleksów metali w kontekście ich zastosowań jako leki 

przeciwnowotworowe. Punktem odniesienia do wszelkich badań prowadzonych w tym kierunku jest cisplatyna 
– najstarszy i do chwili obecnej najbardziej skuteczny lek w zwalczaniu wielu typów nowotworów. Mimo 
swoich licznych zalet posiada on również wiele wad, stąd poszukuje się nowych rozwiązań i bada kompleksy 
innych metali, w tym także i rutenu. Pierwiastek ten charakteryzuje się podobieństwem do żelaza ze względu na 
niektóre właściwości, przez co posiada możliwość naśladowania go w jego biologicznych funkcjach. Fakt ten 
zmienia spojrzenie na procesy, którym kompleksy rutenu ulegają w organizmie jeszcze przed dotarciem do 
komórek nowotworowych. W przypadku cisplatyny reakcje z białkami osocza krwi oraz białkami 
wewnątrzkomórkowymi traktowane są jak procesy niepożądane, ze względu na niespecyficzny sposób wiązania 
się tego kompleksu do cząsteczek białek. Kompleksy rutenu jednak mogą wiązać się specyficznie, w miejscach 
przeznaczonych dla kompleksów żelaza dostarczających tlen, co implikuje konieczność uznania białek za 
kolejny, obok DNA komórek nowotworowych, cel aktywnych przeciwrakowo kompleksów rutenu. Stąd wynika 
konieczność przyjrzenia się oddziaływaniom białko – kompleks rutenu, a także określenie miejsc wiązania w 
cząsteczce białka. Obecnie postuluje się, że są to reszty L-metioniowe oraz L-histydynowe albuminy, 
transferyny oraz innych białek organizmu człowieka. 

W ramach niniejszej pracy badano m. in. kompleks dichlorotetrakis(dimetylosulfotlenek)ruten (cis-
RuCl2(DMSO)4, oznaczany w skrócie cis-RDT). Jest to związek modelowy dla aktywnych 
przeciwnowotworowo kompleksów rutenu, a jego aktywność znana jest już od dłuższego czasu. Związek ten 
oddziałuje z albuminą, ale jak do tej pory nie jest jasne, z którymi aminokwasami się łączy. W związku z tym 
przeprowadzono badania reakcji tego związku z dwoma aminokwasami – L-metioniną oraz L-histydyną, 
będącymi potencjalnymi miejscami wiązania jonów rutenu.  
 

1       2          3  
 

Rys. 1. Wzory strukturalne: kompleksu cis-RDT (1) oraz badanych aminokwasów – L-histydyny (2) 
 i L-metioniny (3). Dla cis-RDT ligandy DMSO zastąpiono symbolami atomów koordynujących: 

O=DMSO, S=DMSO. 
       

Dla kompleksu cis-RDT śledzono w pierwszej kolejności procesy, którym związek ten ulega w 
wybranym środowisku reakcji – roztworze wodnym o pH ~ 7,4 z dodatkiem NaCl. W tym celu posłużono się 
spektrofotometrią, mierząc widma elektronowe mieszaniny reakcyjnej w trakcie reakcji. Drugą techniką, za 
pomocą której śledzono te procesy, była wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). Mieszaninę 
reakcyjną rozdzielano na kolumnie chromatograficznej, posługując się metodą odwróconego układu faz i 
stosując typowe dla tych rozdziałów eluenty z różnymi dodatkami. Dla tego kompleksu badano również, za 
pomocą obu technik, reakcje z L-metioniną oraz L-histydyną przy różnych stosunkach molowych reagentów.  

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że kompleks cis-RDT reaguje zarówno wolną z L-metioniną, 
jak i wolną L-histydyną, co pozostaje w zgodności z przytoczonymi wcześniej postulatami o wiązaniu się 
kompleksów rutenu do białek.  
 


