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Bogdan Marciniec urodził się w 1941 roku w Seceminie. Ukończył studia 

chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską wykonał w Katedrze Technologii 

Chemicznej kierowanej przez prof. Wieńczysława Kuczyńskiego. Pracę doktorską 

realizował w Zakładzie Kinetyki i Katalizy pod kierunkiem profesora Alfonsa 

Krausego a następnie Floriana Domki (1970). Podoktorski staż naukowy (1970-1971) 

odbył na uniwersytecie w Kansas w zespole profesora Richarda L. Schowena, 

wybitnego specjalisty z zakresu katalizy i mechanizmów reakcji organicznych. Pobyt 

na stażu odegrał istotny wpływ na ukształtowanie zainteresowań naukowych                         

i podejścia do działalności naukowo-badawczej przyszłego profesora. W 1975 roku 

uzyskał stopień doktora habilitowanego za rozprawę zatytułowaną „Badania kinetyki                 

i mechanizmu reakcji utleniającego rozszczepienia wiązania Si-H                                          

w trójorganosilanach w obecności soli Cu(II)”. 
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Bogdan Marciniec całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1976 roku pełnił funkcję kierownika Pracowni 

Chemii Krzemu, następnie Zakładu Fizycznej Chemii Nieorganicznej, 

przemianowanego w 1987 roku na pierwszy w Polsce Zakład Chemii 

Metaloorganicznej. Tytuł profesora uzyskał w roku 1991. W latach 1986-1988 pełnił 

funkcję dziekana Wydziału Chemii. W 1988 roku został wybrany na urząd rektora 

UAM, który piastował do roku 1990.  

Zainteresowania badawcze profesora Marcińca obejmują przede wszystkim chemię 

związków krzemu i katalizę kompleksami metali przejściowych. Profesor koncentruje 

się na poszukiwaniu nowych reakcji katalitycznych w chemii organicznych pochodnych 

krzemu, boru, germanu i cyny oraz ich wykorzystania w syntezie chemicznej, w tym                 

w małotonażowych technologiach syntezy wysokowartościowych, specjalistycznych 

produktów chemicznych. Profesor jest autorem jedynych w światowej literaturze 

naukowej monografii poświęconych reakcji hydrosililowania, tj. "Comprehensive 

Handbook on Hydrosilylation" wydanej przez Pergamon Press w 1992 roku, znanej 

jako „biblia hydrosililowania” oraz „Hydrosilylation. A Comprehensive Review                     

on Recent Advances” wydanej w 2009 roku nakładem wydawnictwa Springer. Jest 

światowej klasy specjalistą w tej dziedzinie. Efektem działalności Profesora jest 

odkrycie szeregu ważnych reakcji katalitycznych w chemii krzemu, boru i germanu. 

Spektakularnym sukcesem było odkrycie reakcji sililującego sprzęgania olefin                          

z winylosilanami uznawanej za jedną z najbardziej perspektywicznych reakcji w chemii 

krzemu. Profesor Marciniec jest współtwórcą chemii metalonieorganicznej, autorem 

pionierskich prac i niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Znaczącą część 

działalności naukowej Profesora stanowią prace dotyczące aktywności związków 

krzemoorganicznych w procesach metatezy olefin. Niedługo po odkryciu przez Roberta 

Grubbsa, laureata Nagrody Nobla w 2005 roku, dobrze zdefiniowanych rutenowych 

katalizatorów procesów metatezy profesor Marciniec opisał ich zastosowanie                           

w wydajnych i selektywnych reakcjach metatezy krzyżowej winylosilanów                                

i winylosiloksanów z szerokim spektrum olefin. Wieloletnie badanie tej tematyki 

skutkowało serią publikacji, w których zostały opisane różne aspekty procesu metatezy 

z udziałem związków krzemoorganicznych. Profesor jest autorem rozdziałów                           

w najważniejszych monografiach poświęconych reakcji metatezy olefin. Profesor 

Marciniec dostrzegł ogromny potencjał sferokrzemianów i silseskwioksanów jako 

nanomateriałów i od początku XXI wieku dużą część aktywności naukowej poświęcił 

na badania tej grupy związków. Badania zostały zwieńczone opracowaniem 

efektywnych metod syntezy i modyfikacji tych połączeń, a także wykazaniem szeregu 

możliwości ich aplikacji, w szczególności jako nanonapełniaczy w kompozytach 

polimerowych. Ta część aktywności naukowej Profesora zaowocowała szeregiem 

ważnych publikacji a także polskich i międzynarodowych patentów. Wyrazem 

międzynarodowego uznania dla osiągnięć prof. Marcińca było powierzenie mu 

organizacji światowych sympozjów: X International Symposium on Organosilicon 

Chemistry (1993), 16
th

 International Symposium on Olefin Metathesis and Related 

Chemistry (2005) oraz 17
th

 International Symposium on Homogeneous Catalysis (2010) 

oraz 8
th

 European Silicon Days (2016). 
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Od 1994 roku profesor Marciniec jest członkiem korespondentem, zaś od roku 

2010 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Prezydium 

Polskiej Akademii Nauk (2002-2011), przewodniczącym Komitetu Chemii PAN (1996-

2007), przewodniczącym Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Chemii 

Czystej i Stosowanej (IUPAC; 1996-2007), wiceprzewodniczącym Komitetu Badań 

Naukowych (1997-2000), wiceprzewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej                       

i Naukowo-Technicznej Rady Nauki MNiSW (2004-2008) oraz przedstawicielem 

polskiego Rządu w "Mirror Group" Europejskiej Platformy Technologicznej 

Zrównoważonej Chemii (European Technology Platform for Sustainable Chemistry) 

(od 2005). W latach 2000-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

(od 2011 przewodniczącym sekcji 5). W 2009 roku profesor Marciniec został wybrany 

na członka rzeczywistego European Academy of Arts, Sciences and Humanities.                    

W 2016 roku został członkiem korespondentem, a w 2019 roku członkiem czynnym 

Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. 

Profesor Bogdan Marciniec był lub jest członkiem wielu rad naukowych 

czasopism polskich i zagranicznych, takich jak: ChemCatChem (Wiley-VCH) (2009-

2016), The Open Inorganic Chemistry Journal (od 2007), Trends in Organometallic 

Chemistry (od 2006), Chemik (od 2006), Clean Products and Processes (1998-2000), 

Organometallics (1998-2000), Encyklopedia Britannica, (polskie wydanie, 1996-2001), 

Przemysł Chemiczny (od 1995), Applied Organometallic Chemistry (1987-2008). 

Profesor Marciniec jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Został 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem 

Komandorskim oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.   

W 2001 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia 

naukowe. Kolejne lata przyniosły wyróżnienie medalem im. prof. Wojciecha 

Świętosławskiego, przyznanym przez Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników 

Przemysłu Chemicznego oraz medalem Jędrzeja Śniadeckiego przyznanym przez 

Polskie Towarzystwo Chemiczne. W 2004 roku otrzymał godność „Lidera Pracy 

Organicznej” przyznaną przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego w Poznaniu. W 2009 

roku został uhonorowany prestiżową nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za 

wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe w obszarze nauk technicznych („Polski 

Nobel”) oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „badania na 

rzecz rozwoju nauki”. Za wydaną przez Springer monografię pt. "Hydrosilylation.                  

A Comprehensive Review on Recent Advances" Profesor wraz ze współautorami 

otrzymał w 2010 roku nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 

osiągnięcia naukowe. Został wyróżniony przez magazyn Polish Market Perłą Honorową 

w dziedzinie nauki, w ramach rankingu Perły Polskiej Gospodarki oraz Nagrodą Pracy 

Organicznej, przyznawaną przez kolegium redakcyjne Głosu Wielkopolskiego dla 

najwybitniejszych Wielkopolan. W 2013 roku profesor Marciniec otrzymał zaszczytny 

tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. W czerwcu 2014 roku zajął trzecie 

miejsce w Plebiscycie „Nauka to wolność” zorganizowanym przez Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego na największe osiągnięcia naukowe ćwierćwiecza. W 2015 

roku Profesor otrzymał tytuł „Ambasadora Marki Wielkopolski”, wyróżnienie nadane 

przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
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Profesor Marciniec łączy cechy wybitnego chemika i organizatora nauki. Ma 

niekwestionowane sukcesy w obszarze integracji nauki z gospodarką. Z Jego inicjatywy 

w 1989 roku powołane zostało Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe "UNISIL" 

w Tarnowie-Mościcach, będące pierwszym w Polsce uniwersyteckim spin-off. 

Posiłkując się wiedzą zdobytą podczas piastowania urzędu rektora, dotyczącą 

współdziałania nauki z gospodarką w USA, Japonii i kilku innych krajach,                             

w szczególności efektów osiąganych w USA przez parki naukowe, Profesor był 

inicjatorem utworzenia Fundacji UAM. Już po zakończeniu kadencji rektorskiej 

utworzył i w latach 1995-2015 pełnił funkcję dyrektora pierwszego w Polsce, 

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Profesor jest 

inicjatorem i koordynatorem utworzonego i wyposażonego ze środków europejskich 

Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii zaś w latach 2004-2017 był 

Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.  

Ze względu na nietuzinkową osobowość, otwartość i poczucie humoru Profesor 

zawsze skupiał wokół siebie liczną grupę młodych entuzjastów nauki. To właśnie dla 

nich, w latach 1992-2005, w czasach gdy możliwości stypendialne były 

nieporównywalnie mniejsze niż obecnie, zorganizował serię pięciu międzynarodowych 

szkół katalizy molekularnej, zapraszając do udziału wybitnych polskich, europejskich              

i światowych ekspertów z dziedziny chemii metaloorganicznej i katalizy 

homogenicznej. Szkoły umożliwiały młodym, ambitnym polskim doktorantom unikalną 

jak na ówczesne czasy możliwość bezpośredniego kontaktu z wybitnymi europejskimi       

a często światowymi autorytetami w swoich dyscyplinach. W stosunku do swoich 

uczniów był bardzo wymagający, w szczególności w kontekście jakości prowadzonych 

badań. Chętnie dzielił się swoją wizją działalności naukowo-badawczej, która wg 

Profesora winna być oryginalna, twórcza, zespołowa, ważna dla praktyki i efektywna. 

Jako jeden z nielicznych liderów grup umożliwiał młodym współpracownikom 

(aktywne - co najmniej z komunikatem posterowym) uczestnictwo w najważniejszych 

międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu chemii metaloorganicznej                  

i katalizy, w których sam najczęściej uczestniczył jako zaproszony wykładowca.  

Bogdan Marciniec jest edytorem 16 książek oraz autorem ponad 450 publikacji 

naukowych i rozdziałów w książkach, cytowanych przeszło 6000 razy, co przełożyło się 

na współczynnik Hirscha równy 35. W czasie wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej 

profesor Marciniec był opiekunem ponad 100 prac magisterskich oraz wypromował 41 

doktorów. Obecnie dwunastu uczniów Profesora to samodzielni pracownicy naukowi. 

 

 

Szanowny Panie Profesorze, Dostojny Jubilacie, Drogi Bogdanie, 

w imieniu wszystkich uczniów i współpracowników pragnę przekazać życzenia 

wielu kolejnych lat pełnych aktywności, energii, 

niesłabnącego poczucia humoru oraz dobrego zdrowia. 

 

       

Prof. dr hab. Cezary Pietraszuk 

   Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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Mgr inż. Olga Bartlewicz jest doktorantką Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Politechniki Poznańskiej wydziału Technologii Chemicznej. 

W 2013 roku uzyskała tytuł inżyniera oraz w 2014 roku tytuł magistra w specjalności Technologia 

Organiczna. Jej zainteresowania naukowe związane są z katalizą reakcji hydrosililowania z wykorzystaniem 
nowych katalizatorów rodu i platyny z cieczami jonowymi jako ligandami, a także z wykorzystaniem 

układów SILP (Supported Ionic Liquid Phase) jako heterogenicznych układów katalitycznych w reakcji 

syntezy organofunkcyjnych siloksanów. 
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Dr inż. Anna Szymańska ukończyła studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia inżynierskie na kierunku Towaroznawstwo 

oraz studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pracę 

doktorską obroniła w 2019 roku. Obecnie jest pracownikiem naukowo-badawczych w Poznańskim Parku 
Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na syntezie 

związków krzemoorganicznych oraz modyfikacji powierzchni materiałów. 
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Dr Magdalena Jankowska-Wajda w roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza. Doktorat pod kierunkiem prof. Bogdana Marcińca na temat reaktywności związków 
krzemu w reakcji metatezy krzyżowej i transborylowania, obroniła w 2006 roku i rozpoczęła pracę jako 

adiunkt na Wydziale Chemii UAM. Obecnie jej zainteresowania naukowe związane są z badaniami  nad 

określeniem rodzaju i sposobu oddziaływań pomiędzy cieczą jonową, a kompleksami metali przejściowych, 

izolacją nowo powstałych kompleksów oraz badaniem ich efektywności w dwufazowych układach 

katalitycznych.  
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Mgr inż. Izabela Dąbek jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, specjalność - 

Technologia Nieorganiczna. Jest starszym specjalistą ds. badań naukowych w Poznańskim Parku Naukowo-

Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  w Poznaniu. 
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Prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski – absolwent Politechniki Poznańskiej. Od 1986 roku zatrudniony 

na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1995 obronił rozprawę doktorską 

a w 2005 przedstawił rozprawę habilitacyjną. W roku 2014 uzyskał tytuł profesora nauk chemicznych. 
Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii i Technologii Związków Krzemu na Wydziale Chemii UAM. Od 

1998 roku jest także kierownikiem Inkubatora Technologii Chemicznych Poznańskiego Parku Naukowo-

Technologicznego Fundacji UAM, a od 2011 roku zastępca dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego Fundacji UAM. Głównym aspektem Jego działalności naukowej jest poszukiwanie nowej 

generacji materiałów o zdefiniowanych parametrach użytkowych, w tym projektowanie metod ich syntezy 

i/lub modyfikacji z uwzględnieniem warunków technologicznych. W szczególności, tematyka badawcza 
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wytwarzania materiałów hybrydowych lub kopolimerów z ich udziałem.  
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ABSTRACT 

 

Hydrosilylation is a fundamental and elegant method for the laboratory                    

and industrial synthesis of organosilicon compounds. The hydrosilylation reaction 

is usually performed in a single-phase homogeneous system. A major problem, 

particularly in homogeneous catalysis, is the separation of catalyst from the reaction 

mixture. The presence of metals in the reaction products, even in trace quantities,                   

is unacceptable for many applications, therefore efforts have been made at applying 

heterogeneous catalysts or immobilised metal complexes in order to obtain high 

catalytic activity and easy product isolation at the same time. 

One of the methods for producing such catalysts is the employment of ionic 

liquids as agents for the immobilization of metal complexes. Biphasic catalysis                     

in a liquid-liquid system is an ideal approach through which to combine the 

advantages of both homogeneous and heterogeneous catalysis. The ionic liquids 

(ILs) generally form the phase in which the catalyst is dissolved and immobilized. 

In our research we have obtained a number of catalytic systems of such a type 

which were based on rhodium and platinum complexes dissolved in phosphonium, 

imidazolium, pyridinium and ammonium liquids. Currently, there has a common 

trend to obtain heterogenized systems that combine advantages of homogeneous 

and heterogeneous catalysis, which makes the hydrosilylation process more cost-

effective. Such integration of homo- and heterogeneous catalysts is realized                       

in several variants, as supported IL phase catalysts (SILPC) and solid catalysts with 

ILs layer (SCILL). Although all the above systems show high catalytic activities, 

their structure is unknown. This is why we have made attempts to modify selected 

ionic liquids (corresponding to our most effective systems) and we have applied 

them as ligands in the synthesis of platinum and rhodium complexes. Another 

group of catalysts comprises anionic complexes of rhodium and platinum which 

were obtained by reactions between halide complexes of metals and a respective 

ionic liquid. Most of the obtained complexes are solids insoluble in hydrosilylation 

reagents and are characterized by a high catalytic activity. A considerable 

development of heterogeneous catalysts of this type and their application in many 

hydrosilylation processes can be expected in the future.  

This mini-review briefly describes the recent progress in the design                         

and development of catalysts based on the presence of ionic liquids and their 

applications for hydrosilylation processes.  
 
 
 
 
 
 

Keywords: hydrosilylation, Rh and Pt complexes, ionic liquids, SILPC, 

heterogeneous catalysis 

Słowa kluczowe: hydrosililowanie, kompleksy Rh i Pt, ciecze jonowe, SILPC, 

kataliza heterogeniczna 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

[ACE]  – jon acesulfamianowy (ang. Acesulfame) 

[P44414]  – jon  tributylo(tetradecylo)fosfoniowy  (ang. Tributyltetra-

decyl)phosphonium) 

[P66614]  – jon   triheksylo(tetradecylo)fosfoniowy    (ang.   Trihexyl-

(tetradecyl)phosphonium) 

[SAC]  – jon sacharynianowy (ang. Saccharinate) 

[TriMIM]  – jon trimetyloimidazoliowy (ang.TriMethylIMmidazolium) 

ILs  – ciecze jonowe (ang. Ionic Liquids) 

Me  – metyl (ang. Methyl) 

NTf2
-
  – jon  bis(trifluorometano)sulfoimidowy   –   (ang.    bis(tri-

fluoromethane)sulfonimide) 

py  – pirydyna (ang. pyridine) 

SCILL  – katalizatory  stałe  z  warstwą  cieczy  jonowej (ang. Solid 

Catalyst with Ionic Liquid Layer) 

SILPC  –  katalizatory   z   unieruchomiona   fazą   cieczy   jonowej 

(ang. Supported  Ionic Liquid Phase Catalysts) 

TON  – liczba obrotów (ang. TurnOver Number) 
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WPROWADZENIE  

 
Hydrosililowanie jest najpopularniejszą i szeroko stosowną (zarówno w skali 

laboratoryjnej, jak i przemysłowej) metodą syntezy organofunkcyjnych związków 

krzemu (silanów, polisiloksanów, silseskwioksanów), a także syntezy ważnych 

reagentów do syntezy organicznej [1-4]. Jest również powszechnie stosowaną metodą 

sieciowania kauczuków silikonowych, jak i polimerów organicznych, zawierających 

ugrupowania winylowe lub allilowe z siloksanami lub polisiloksanami, posiadającymi 

funkcję Si-H [5-7].  

Hydrosililowanie jest reakcją addycji wiązania Si-H do wiązań wielokrotnych 

(występujących pomiędzy atomami węgla, jak również w układach węgiel                                

– heteroatom) (Schemat 1), która może być prowadzona w obecności prekursorów 

wolnych rodników lub różnych katalizatorów np. amin, kwasów Lewisa, metali na 

nośnikach lub kompleksów metali. Aby uzyskać wysoką stero-, regio- i/lub enancjo-

selektywność powyższych reakcji, często stosowane są jako katalizatory, kompleksy 

metali przejściowych, głównie platyny i rodu, ale coraz częściej także niklu, palladu, 

kobaltu czy żelaza.  

 

 
 

Schemat 1.  Przykładowe reakcje hydrosililowania 

Scheme 1. Examples of hydrosilylation reactions 

 

Znaczącym wkładem Profesora Bogdana Marcińca i jego Zespołu w tej dziedzinie 

było opracowanie wielu nowych układów katalitycznych, zarówno homogenicznych 

oraz heterogenicznych, jak również przeprowadzenie różnorodnych badań 

podstawowych i aplikacyjnych procesu hydrosililowania [1, 4, 6, 8].  

 



 

 

Kompleksy platyny i rodu wykazują najwyższą aktywność katalityczną                            

w procesach hydrosililowania jednakże w większości przypadków są to katalizatory 

homogeniczne. Wysoka cena obu metali, a także niedopuszczalna obecność nawet 

śladowych ilości tych metali w produktach końcowych, powoduje, że dąży się do ich 

recyklingu i wielokrotnego użycia. Klasyczne metody, oparte na destylacji mieszaniny 

poreakcyjnej i regeneracji wyizolowanego katalizatora, są bardzo kosztowne i często 

trudne do przeprowadzenia ze względu na wysoką lepkość i wysoką temperaturę 

wrzenia produktów reakcji (szczególnie produktów polimerowych). Dlatego dużo 

uwagi poświęca się poszukiwaniu nowych, aktywnych układów katalitycznych, które 

łączyłyby w sobie cechy katalizatorów homogenicznych (wysoka aktywność, łagodne 

warunki reakcji) i heterogenicznych (łatwość izolacji, możliwość zawrotu, wysoka 

stabilność). Przykładem tego typu rozwiązania może być użycie cieczy jonowych, które 

w ostatnich kilkudziesięciu latach wzbudzają ogromne zainteresowanie w wielu 

dziedzinach nauki.  

Ciecze jonowe definiowane są jako związki jonowe, składające się z organicznego 

kationu i anionu (organicznego lub nieorganicznego) (Rys.1), charakteryzujące się 

temperaturą topnienia poniżej 100°C. 

 

 

   

 
 

Rysunek 1.  Najbardziej popularne kationy i aniony tworzące ciecze jonowe 

Figure 1. The most popular cations and anions that form ionic liquids 

 

O właściwościach fizykochemicznych tej grupy soli decyduje głównie rodzaj 

anionu natomiast kation ma olbrzymi wpływ na właściwości aplikacyjne. Zastosowanie 

cieczy   jonowych   jako   rozpuszczalników   w   reakcjach   chemicznych   jest   dobrze  
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udokumentowane w literaturze i jest najstarszym obszarem zastosowań cieczy 

jonowych. Z powodu unikatowych właściwości, głównie wysokiej polarności, bardzo 

niskiej prężności par oraz wysokiej stabilności termicznej, ciecze jonowe pozwalają na 

prowadzenie reakcji chemicznych w nowych zakresach temperatur i ciśnień. Ich 

kierunki zastosowań są bardzo różnorodne, począwszy od rozpuszczalników, będących 

alternatywą dla lotnych rozpuszczalników organicznych, poprzez elektrochemię (jako 

elektrolity lub polimery przewodzące), chemiczną separację, ciekłe lub stałe nośniki, 

surfaktanty, stabilizatory nanocząstek, a także szeroko pojętą katalizę (jako katalizatory, 

ko-katalizatory, nośniki katalizatorów i substancje wspomagające) [9-11].  

Jednym z najbardziej interesujących obszarów badań są ciecze jonowe w katalizie 

[12-16], a liczba doniesień w tym temacie wzrasta od 5 lat o ponad 400 pozycji rocznie. 

Zastosowanie cieczy jonowych w katalizie jest coraz szersze i różnorodne. Obecnie 

ponad 100 typów reakcji chemicznych, katalizowanych przez kompleksy metali 

przejściowych jest prowadzona w obecności cieczy jonowych [15-17]. Wśród nich są 

także reakcje hydrosililowania, jednakże liczba doniesień literaturowych na ten temat 

jest ciągle relatywnie niewielka. Ciecze jonowe w procesach katalitycznych mogą 

pełnić różnorakie funkcje, począwszy od roli rozpuszczalnika (które ze względu na 

niską prężność par i stabilność są „zieloną” alternatywą do rozpuszczalników 

konwencjonalnych), poprzez czynnik immobilizujący kompleksy metali, a skończywszy 

na elemencie (podstawniku, ligandzie) aktywnego katalizatora. Celem niniejszego 

przeglądu jest zaprezentowanie najważniejszych przykładów procesów 

hydrosililowania, prowadzonych z udziałem cieczy jonowych i określenie roli jaką                   

w nich odgrywają. 

 

1. CIECZE JONOWE JAKO ROZPUSZCZALNIKI I CZYNNIKI 

IMMOBILIZUJĄCE 

 

Jednym z ważniejszych i rozwijanych na szeroką skalę kierunków zastosowań 

cieczy jonowych w katalizie jest ich użycie jako rozpuszczalnika, a zarazem 

czynnika do immobilizacji katalizatorów homogenicznych i wytworzenia układów 

dwufazowych, gdzie jedną fazę stanowi ciecz jonowa z rozpuszczonym w niej 

katalizatorem, a drugą - reagenty. W jednym z pierwszych przykładów użycia 

cieczy jonowych w reakcjach hydrosililowania zastosowano ciecze amoniowe. 

Reakcja hydrosililowania terminalnych alkinów, katalizowana katalizatorem 

Speiera (H2PtCl6 w izopropanolu) w środowisku bis(trifluorometylosulfono)imidu 

metylotrioktyloamoniowego, przebiegała w układzie dwufazowym, w temperaturze 

pokojowej. Reakcja zachodziła znacznie szybciej (niż w przypadku obecności 

konwencjonalnych rozpuszczalników) z selektywnym wytworzeniem β-E-

winylosilanu z bardzo wysoką wydajnością (> 94%) [18]. Ponadto po zakończeniu 

reakcji można było łatwo oddzielić obie fazy i układ katalityczny zawrócić do 

dalszych   syntez.   Reakcje   powtórzono wielokrotnie z  użyciem  tej  samej  porcji  



 

 

katalizatora bez utraty jego aktywności. Prawie w tym samym czasie pojawiła się 

praca, opisująca hydrosililowanie oktenu dimetylofenylosilanem, katalizowanego 

fluorowanym odpowiednikiem katalizatora Wilkinsona 

[RhCl{P(C6H4Si(CH3)2CH2CH2C6F13)}3], w środowisku imidazoliowej cieczy 

jonowej, zawierającej fluorowany anion (Rys.2) [19]. 

 

 
 

Rysunek 2.  Fluorowana ciecz jonowa zastosowana w procesie hydrosililowania 

Figure 2. Fluorinated ionic liquid used in hydrosilylation process 

 

Zastosowanie tej samej fluorowanej pochodnej jako podstawnika w fosfinie 

kompleksu rodu oraz jako anionu cieczy jonowej zapewniło bardzo dobrą 

rozpuszczalność kompleksu w tej cieczy i ograniczyło jego wymywanie. Tym 

samym możliwa była łatwa izolacja katalizatora z mieszaniny poreakcyjnej, jego 

zawrót i 15 krotne użycie (TON = 4000). Dla porównania wielkość wymywania 

katalizatora z powyższej cieczy jonowej była 3-krotnie mniejsza w porównaniu do 

wymywania w konwencjonalnym rozpuszczalniku fluorowanym. Te pierwsze 

doniesienia literaturowe wzbudziły zainteresowanie przemysłu możliwością 

prowadzenia procesów hydrosililowania w układach dwufazowych.                               

W szczególności dotyczyło to funkcjonalizacji polisiloksanów, które ze względu na 

wysoką lepkość uniemożliwiały izolację katalizatora w typowych układach 

homogenicznych. Koncern Degussa S.A opracował metodę syntezy polieterów 

silikonowych, w których najbardziej efektywnym układem katalitycznym okazał się 

kompleks platyny [{Pt(µ-Cl)(C6H14Cl)}2], rozpuszczony w metylosiarczanie 

trimetyloimidazolu [TriMIM][MeSO4] [20]. Do badań zastosowano różne ciecze 

jonowe (pochodne pirydyniowe, amoniowe i imidazoliowe), a także polisiloksany     

o różnej długości łańcucha oraz polietery allilowe o różnej zawartości grup 

etoksylowych i/lub propoksylowych. Wykazano, że aby zapewnić dobrą separację 

katalizatora z mieszaniny poreakcyjnej dobór cieczy jonowej do danego katalizatora 

musi harmonizować z właściwościami hydrofilowo-hydrofobowymi produktów 

reakcji.  

Kolejny przykład przemysłowego zastosowania cieczy jonowych dotyczy 

hydrosililowania heksadecenu za pomocą poli(wodorometylo,dimetylo)siloksanu, 

katalizowanego różnymi układami katalitycznymi na bazie kompleksów platyny 

Pt(0)  i  Pt(II),  rozpuszczonych   w   cieczach   jonowych,   będących   pochodnymi  
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pirydyniowymi lub pikolinowymi [21]. Najlepszym układem katalitycznym okazał 

się kompleks [Pt(PPh3)4] w cieczy pirydyniowej [C4py][BF4]. 

Wkładem naszego Zespołu w tej dziedzinie było zbadanie                                             

i wyselekcjonowanie wielu układów katalitycznych, opartych głównie na 

kompleksach platyny i rodu, immobilizowanych w różnych typach cieczy 

jonowych. Ze względu na łatwość i niskie koszty syntezy, najpopularniejszą grupą 

cieczy jonowych są pochodne imidazoliowe, dlatego w pierwszej kolejności ta 

grupa pochodnych była przedmiotem naszych badań. W trakcie otrzymywania 

wosków silikonowych (alkilopolidimetylosiloksanów) porównaliśmy działanie 

homogenicznych katalizatorów platynowych i rodowych, ich heterogenizowanych 

odpowiedników (kompleksów, rozpuszczonych w imidazoliowych pochodnych) 

oraz katalizatorów heterogenicznych Pt/SDB (platyna na nośniku styrenowo-

diwinylobenzenowym). Najwyższą aktywność katalityczną oraz możliwość 

wielokrotnego wykorzystania wykazał układ złożony z siloksylowego kompleksu 

rodu [{Rh(µ-OSiMe3)(cod)}2], immobilizowanego w cieczy [TriMIM][MeSO4] 

[22].  

Ten sam układ okazał się także najskuteczniejszym katalizatorem syntezy 

innych organofunkcyjnych polisiloksanów (Schemat 2) [23]. 

 

 
 

Schemat 2.  Funkcjonalizacja polisiloksanów poprzez reakcję hydrosililowania 

Scheme 2. Functionaliztion of polysiloxanes via reaction of hydrosilylation 

 

Dlatego nasze badania rozszerzyliśmy na inne siloksylowe kompleksy rodu 

(monomeryczne i dimeryczne), a także zastosowaliśmy kolejną grupę cieczy 

jonowych - pochodne fosfoniowe o wzorze ogólnym Rys.3, różniące się rodzajem 

anionu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 3.  Fosfoniowe ciecze jonowe 

Figure 3. Phosphonium ionic liquids 

 

Niniejsze układy zostały zastosowane w rekcjach funkcjonalizacji 

polisiloksanów zgodnie z Schematem 2. Wszystkie siloksylowe kompleksy rodu 

wykazały wysoką aktywność, jednakże najlepsze wyniki, a zarazem najwyższą 

stabilność, ponownie wykazał kompleks [{Rh(µ-OSiMe3)(cod)}2] [24]. Z punktu 

widzenia cieczy jonowej nie zaobserwowano znaczącego wpływu rodzaju kationu 

na efektywność immobilizacji kompleksów rodu, natomiast zasadniczy wpływ 

wywiera rodzaj anionu. Zdecydowanie najlepszymi układami katalitycznymi, 

zapewniającymi wysoką aktywność katalityczną, łatwą izolację katalizatora                         

z mieszaniny poreakcyjnej, a przede wszystkim wielokrotność użycia bez utraty 

aktywności, okazały się te, w których anionami były [MeSO4], [(CF3SO2)2N], [Ace] 

oraz [Sac]. Wspólną cechą tych anionów jest obecność ugrupowania SO2, co 

nasuwa przypuszczenie, że obecność atomów tlenu jako donorów stabilizuje 

dodatkowo kompleks metalu, rozpuszczony w cieczy i dzięki temu nie następuje 

jego wymywanie. Zatem wcześniejsze obserwacje badań z użyciem cieczy 

imidazoliwych, gdzie najefektywniejszą cieczą była [TriMIM][MeSO4] są tożsame 

z wynikami uzyskanymi w badaniach nad cieczami fosfoniowymi.  

Kolejnym potwierdzeniem wpływu anionu była synteza monofunkcyjnych 

pochodnych disiloksanu. W reakcji hydrosililowania oktenu za pomocą 1,1,3,3-

tetrametylodisiloksanu zastosowano kompleks rodu [{Rh(µ-Cl)(cod)}2], 

rozpuszczony w cieczach tetraalkilofosfoniowych, różniących się rodzajem anionu 

([MeSO4], [(CF3SO2)2N], [(CN2)N] oraz [Cl]) [25]. Tylko układy katalityczne                    

z cieczami, zawierającymi dwa pierwsze aniony, umożliwiły selektywne 

otrzymanie  monofunkcyjnej  pochodnej  disiloksanu, a zarazem wielokrotne użycie  
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układu katalitycznego. Natomiast dwa pozostałe układy nie wykazały żadnej 

aktywność katalitycznej w badanej reakcji.  

W toku dalszych badań zastosowaliśmy najlepsze ciecze imidazoliowe                          

i fosfoniowe do immobilizacji kompleksów platyny na różnych stopniach utlenienia 

([Pt2{(CH2=CHSiMe2)O}3], K2[PtCl4], K2[PtCl6], PtCl4) i tak wytworzone układy 

zostały zastosowane jako katalizatory funkcjonalizacji silseskwioksanów [26], wg 

Schematu 3: 

 

 
 

Schemat 3.  Metoda syntezy funkcjonalizowanych silseskwioksanów 

Scheme 3. The method of synthesis of functional silsesquioxanes 

 

Spośród zastosowanych cieczy jonowych najlepsze rezultaty uzyskano dla 

układów, w których zastosowano związki platyny na wyższych stopniach 

utlenienia, tj. PtCl4 i K2[PtCl6], rozpuszczone w [TriMIM][MeSO4],                                    

w szczególności w hydrosililowaniu olefin niepolarnych. W przypadku olefin 

bardziej polarnych (allilodimetoksybenzen lub eter allilowo-glicydylowy) 

kompleksy na niskich stopniach utlenienia (katalizator Karstedta) wykazywały 

lepszą aktywność, tym niemniej niższą od wyżej wspomnianych układów. 

Kolejnym anionem, który wykazuje właściwości stabilizujące kompleksy 

metali, jest anion metylosulfonowy. Ciecz jonowa, powstała z jego połączenia                    

z kationem piryliowym (Rys.4), została po raz pierwszy zastosowana przez nas jako 

rozpuszczalnik kompleksów platyny i rodu oraz użyta w reakcji hydrosililowania 

olefin [27]. 

 
 

Rysunek 4.  Piryliowa ciecz jonowa 

Figure 4. Pyrylium ionic liquid 



 

 

Kompleks Wilkinsona [Rh(Cl(PPh3)3], rozpuszczony w tej cieczy, wykazał 

najwyższą aktywność i możliwość wielokrotnego zawrotu układu katalitycznego.  

Wpływ anionu cieczy jonowej na aktywność katalityczną układu, utworzonego 

z jej udziałem, był także przedmiotem badań dla cieczy morfoliniowych (Rys.5),                 

w których rozpuszczono kompleksy rodu ([{Rh(µ-OSiMe3)(cod)}2], [{Rh(µ-

Cl)(cod)}2], [RhCl(PPh3)3]) lub platyny ([Pt(PPh3)4], [PtCl2(PPh3)2], PtCl4) [28]. 

Badania wykazały, że wszystkie kompleksy rodu wykazują wyższą aktywność                    

w reakcji hydrosililowania oktenu za pomocą heptametylotrisiloksanu,                                   

a najaktywniejszym z nich jest kompleks siloksylowy. Jednocześnie można było 

zauważyć, że w każdym przypadku na aktywność poszczególnych kompleksów 

metali, wpływ miał anion z cieczy morfoliniowej. Porównując stałe kwasowe 

kwasów sprzężonych z poszczególnymi anionami (Tabela.1) można zauważyć, że 

są one zróżnicowane.  

 

 
 

Rysunek 5.  Morfoliniowe ciecze jonowe, stosowane w naszych badaniach [28] 

Figure 5. Morpholinium ionic liquids, used in our research [28] 

 
Tabela 1. Stałe kwasowe (pKa) kwasów sprzężonych z anionami cieczy jonowych 

Table 1. Acidity constants (pKa) of acids conjugated with anions from ionic liquids 

 

Sprzężony kwas pKa 

H2SO4 (1) -3,2 

CH3C6H4SO3H (2) -2,8 

CH3SO3H (3) -1,9 

HNO3 (4) -1,4 

HNO2 (5)  3,3 
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Im niższa stała kwasowa tym silniejszy kwas, a co za tym idzie, słabsza zasada 

(słabszy nukleofil), sprzężona z tym kwasem. Biorąc pod uwagę, że moc kwasów 

przedstawionych w Tabeli 1 zmniejsza się od góry ku dołowi tabeli, to zdolność 

koordynacyjna, odpowiadających im anionów wzrasta (wzrasta ich 

nukleofilowość). Słabo koordynujące ligandy, znajdujące się w sferze 

koordynacyjnej metalu, w trakcie reakcji katalitycznej łatwo odłączają się od 

centrum metalu, a gdy reakcja jest ukończona to ponownie następuje ich 

koordynacja, ponieważ jako składnik cieczy jonowej występują w nadmiarze.                     

Z kolei silniej koordynujące aniony nie odłączają się od centrum metalu, 

uniemożliwiając przebieg reakcji katalitycznej lub ją znacząco ograniczają.                       

W przypadku cieczy morfoliniowych spadek aktywności katalitycznej kompleksów 

w nich rozpuszczonych obserwuje się w szeregu od (1) do (5).  

Biorąc pod uwagę, że wcześniej stosowane aniony [MeSO4] i [(CF3SO2)2N] są 

także słabymi nukleofilami to ciecze, zawierające te aniony w połączeniu                           

z kompleksami metali wykazują wyższa efektywność katalityczną, co zostało 

wcześniej zaobserwowane. 

Pomimo ewidentnego wpływu rodzaju anionu z cieczy jonowej na aktywność 

katalityczną układów, w niektórych przypadkach także kation zaznacza swój 

wpływ. Takim przykładem mogą być amoniowe ciecze jonowe, zawierające jako 

podstawniki ugrupowania nienasycone (allilowe lub winylowe) (Rys. 6). 

 

 

Rysunek 6.  Amoniowe ciecze jonowe, stosowane w naszych badaniach [29] 

Figure 6. Ammonium ionic liquids, used in our research [29] 

 

Większość tych cieczy w anionach posiada ugrupowania sulfonowe, co 

zgodnie z powyższymi danymi powinno powodować wysoką efektywność układów 

katalitycznych. Ale okazuje się, że również ciecz z anionem [NO3] utrzymuje 

aktywność katalityczną kompleksów rodu i platyny na wysokim poziomie [29]. 

Przyczyną jest obecność nienasyconych podstawników w anionie, które poprzez 

koordynację do centrum metalu wytwarzają kompleksy typu π i stabilizują układ. 

Lepsze efekty wykazały diallilowe pochodne, co sugeruje silniejszą koordynację do 

metalu, ale zarazem w trakcie przebiegu reakcji, możliwość odłączenia jednej grupy  



 

 

i zrobienia wolnych miejsc koordynacyjnych, a druga grupa w dalszym ciągu 

stabilizuje układ. Należy podkreślić, że ciecze amoniowe, zawierające podstawniki 

nasycone, nie immobilizują dobrze kompleksów metali. 

Innym przykładem stabilizacji kompleksów metalu poprzez kation jest 

zastosowanie tzw. solwatujących cieczy jonowych. W przypadku hydrosililownia 

zastosowano pochodne imidazolu, funkcjonalizowane poliglikolem etylenowym 

(Rys. 7) [30-32]. 

 

 

Rysunek 7.  Solwatujące ciecze jonowe, przedstawione w publikacjach [30-32] 

Figure 7. Solvate ionic liquids, presented in the papers [30-32] 

 

Tego typu ciecze zastosowano do immobilizacji kompleksów rodu 

({RhCl(PPh3)3] lub RhCl3, a wytworzone układy użyto w reakcjach hydrosililownia 

styrenu trietoksysilanem. Dzięki temu reakcje zachodziły z wyższą selektywnością      

i pozbawione były przebiegu procesów ubocznych. Podstawniki poliglikolowe                     

w cieczy jonowej pełniły rolę podandów i poprzez koordynację kompleksu rodu, 

poprzez atomy tlenu, stabilizowały układ.  

Wszystkie przedstawione powyżej przykłady zastosowań cieczy jonowych 

zapewniały przebieg reakcji układów dwufazowych ciecz-ciecz, w których jedną 

fazę stanowił katalizator, rozpuszczony w cieczy jonowej, a drugą - reagenty. 

Innym wariantem, ułatwiającym separację układów dwufazowych, jest 

zastosowanie termoregulowanych cieczy jonowych, które pod wpływem obniżenia 

temperatury zestalają się (wraz z zawartym w nich katalizatorem) i umożliwiają 

łatwe oddzielenie od reagentów. Niedawno ukazał się artykuł przeglądowy, który 

świetnie przedstawia tę grupę cieczy jonowych i ich zastosowania w katalizie [33]. 

Po ponownym ogrzaniu układ homogenizuje się i wykazuje aktywność w kolejnych 

cyklach reakcyjnych. Jest kilka przykładów tego typu cieczy jonowych, które 

zostały zastosowane w hydrosililowaniu olefin. Jednymi z nich są ciecze 

alkilopirydyniowe [34] lub dialkiloimidazoliowe [35] w układzie z katalizatorem 

Wilkinsona [Rh(Cl)PPh3)3]. Stwierdzono, że na przebieg reakcji i łatwość izolacji 

znaczący wpływ ma rodzaj podstawnika alkilowego w obu pochodnych. 

Układy dwufazowe, w szczególności ciecz-ciecz, są najbardziej 

rozpowszechnione. We wszystkich powyższych układach ciecze jonowe były 

zastosowane jako czynnik immobilizujący kompleks metalu i tak wytworzony 

układ był z powodzeniem zastosowany jako katalizator. Efektywna ciecz jonowa 

powinna: (i) być dobrym rozpuszczalnikiem kompleksu metalu, (ii) dobrze 

immobilizować  kompleks  metalu  w  celu  uniknięcia  jego  wymywania,   (iii)  nie  
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oddziaływać zbyt silnie z kompleksem metalu, aby mogły zachodzić procesy 

katalityczne – nie dezaktywować go, (iv) nie mieszać się z substratami i produktami 

reakcji – tworzyć z nimi układy dwufazowe, (v) umożliwiać łatwą izolację                          

z mieszaniny poreakcyjnej oraz (vi) być odporną na działanie reaktywnych 

substratów i nie reagować z produktami. Oprócz niewątpliwych korzyści                            

w łatwiejszym oddzieleniu katalizatora od mieszaniny reakcyjnej (np. poprzez 

dekantacje lub ekstrakcję) i możliwości jego zawrotu oraz wielokrotnego użycia 

pojawia się także kilka problemów: (i) ze względu na polarność niektórych 

reagentów możliwość wymywania katalizatora z cieczy jonowej, (ii) adsorbowanie 

wilgoci i różnych zanieczyszczeń przez ciecz jonową, co może powodować 

dezaktywację katalizatora, (iii) wysoka lepkość cieczy jonowych często stanowi 

przeszkodę do uzyskania maksymalnej wydajności produktu, (iv) potrzebna jest 

relatywnie duża ilość cieczy jonowych, które są drogie dlatego proces nie jest 

korzystny ekonomicznie. Ponadto niska prężność par, która jest pozytywnym 

wyróżnikiem cieczy jonowych w przypadku ich stosowania jako rozpuszczalników, 

może być problem, gdy konieczna jest separacja cieczy jonowej z mieszaniny 

poreakcyjnej. Problemy z separacją mogą być także spowodowane dobrą 

rozpuszczalnością cieczy jonowych w różnych rozpuszczalnikach. Dodatkowo 

wysoka lepkość większości cieczy jonowych powoduje problem z transportem 

masy, który może być czynnikiem limitującym przebieg reakcji katalitycznej. 

Stosowane są różne rozwiązania, które niwelują powyższe problemy. Przykładowo 

- zbyt dużą lepkość możemy obniżyć poprzez zastosowanie dodatkowego 

rozpuszczalnika. W ostatnim czasie zainteresowanie wzbudzają mikroemulsje na 

bazie cieczy jonowych i rozpuszczalników wodnych lub niewodnych [36], które 

łączą w sobie funkcje ILs, ale ze znacznie niższą lepkością. Wszystkie te działania 

mają na celu optymalizację warunków prowadzenia procesów w przypadku, gdy 

ciecze jonowe są w roli rozpuszczalnika. Ale, tak jak wspomniano powyżej, ciecze 

jonowe są zdecydowanie droższe od rozpuszczalników konwencjonalnych, dlatego 

dąży się także do ograniczenia ich ilości. Optymalnym układem jest uzyskanie 

katalizatora, w którym ciecz jonowa będzie pełniła analogiczne funkcje, ale będzie 

występowała w ilościach niezbędnych do rozpuszczenia katalizatora. 

 

2. KATALIZATORY HETEROGENICZNE Z UDZIAŁEM CIECZY 

JONOWYCH 

 

Powszechnie dąży się do uzyskania układów heterogenizowanych, które łączą 

w sobie cechy katalizy homogenicznej i heterogenicznej przez co proces 

katalityczny jest bardziej opłacalny [37]. Taka integracja opcji katalizatorów homo- 

i heterogenicznych jest obecnie realizowana w kilku wariantach: jako katalizator                

w  fazie cieczy jonowej na nośniku stałym (Supported IL Phase Catalysts - SILPCs)  



 

 

[38-41], katalizator stały z warstwą cieczy jonowej (Solid Catalysts with ILs                        

- SCILs) [42-44], a także porowate ciecze jonowe (Porous Ionic Liquids) [45, 46]. 

Materiały SILPC składają się z trzech różnych części, z których podstawą jest 

porowaty nośnik, najczęściej jest to krzemionka, alumina lub węgiel aktywny. Na 

powierzchnię nośnika nanoszona jest cienka warstwa cieczy jonowej, a trzecim 

składnikiem jest katalizator, którym może być nanocząstka lub kompleks metalu. 

Do wytwarzania tego typu materiału stosowane są różne metody [44]. Układy SILP 

cieszą się dużą popularnością ze względu na  prostą metodę otrzymywania. 

Zmieszanie cieczy jonowej z porowatym nośnikiem o dużej powierzchni oraz                    

z dodatkiem lub bez dodatku katalizatora w obecności niskowrzącego 

rozpuszczalnika, pozwala na otrzymanie w wyniku adsorpcji fizycznej lub rzadziej 

adsorpcji chemicznej, materiału SILP [47]. Ich potencjał jest także związany                       

z możliwością uzyskania powierzchni o unikalnych właściwościach poprzez 

odpowiedni dobór i modyfikację nośnika i cieczy jonowej oraz dodatek 

katalizatora.  

Innym wariantem zastosowania cieczy jonowej w katalizie, w którym ciecz 

jonowa nie uczestniczy bezpośrednio w reakcji, ale jest stosowana jako warstwa 

nakładana na katalizatory stałe, są tzw. katalizatory stałe z warstwą cieczy jonowej 

(SCILL). Katalizatory heterogeniczne, pomimo wielu zalet, niestety często 

charakteryzują się mniejszą selektywnością niż katalizatory homogeniczne. W tym 

przypadku rolą cieczy jonowej (IL) jest modyfikacja powierzchni, ujednolicenie jej, 

ale także zwiększenie selektywności niektórych przemian i ochrona katalizatora 

przed zatruciami. Poprzez odpowiedni dobór cieczy jonowej można sterować 

rozpuszczalnością substratów i produktów w IL i tym samym łatwiejszym 

dostępem właściwych reagentów do centrum katalitycznego, co ogranicza przebieg 

reakcji niepożądanych. Ponadto dobór cieczy jonowej, w której rozpuszczalność 

reagentów jest większa niż powstających produktów, pozwala na łatwe 

wyizolowanie produktów reakcji [38, 48]. Zasadniczą różnicą pomiędzy układami 

SCILL i SILPC jest to, że w materiałach SCILL wykorzystywane są tylko 

katalizatory heterogeniczne i to one są pokrywane cienką warstwą cieczy jonowej,   

a nie jak w przypadku materiałów SILP porowaty nośnik[42]. Niestety doniesień 

literaturowych na temat zastosowań tego typu układów w procesach 

hydrosililowania jest bardzo niewiele. Jest to ciągle nowa dziedzina badań. 

Nasza grupa badawcza wytworzyła katalizatory SILPC poprzez impregnację 

krzemionki cieczami tetraalkilofosfoniowymi (o różnej długości łańcuchów 

alkilowych) z różnymi anionami [(MeSO4] lub [(CF3SO2)2N]), a następnie 

immobilizację różnych kompleksów rodu ([{Rh(µ-OSiMe3)(cod)}2], [{Rh(µ-

Cl)(cod)}2], [RhCl(PPh3)3]) [49]. Aktywność katalityczna wytworzonych układów 

została  porównana  w reakcji hydrosililowania z układami dwufazowymi, otrzyma- 
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nymi poprzez rozpuszczenie tych samych kompleksów w analogicznych cieczach 

jonowych. Katalizatory SILPC okazały się znacznie bardziej efektywne niż układy 

dwufazowe. Najaktywniejszy układ ([{Rh(µ-OSiMe3)(cod)}2] immobilizowany                

w [P66614][CF3SO2)2N] naniesiony na krzemionkę) pozwolił na 10-krotne 

zmniejszenie ilości katalizatora (w porównaniu z układem dwufazowym), znaczne 

skrócenie czasu reakcji (o połowę), zwiększenie ilości cykli katalitycznych                         

z użyciem tej samej porcji katalizatora (min 20 cykli) oraz łatwe oddzielenie 

katalizatora z mieszaniny poreakcyjnej (poprzez dekantację). Ten sam katalizator 

okazał się także bardzo efektywny w reakcji olefin z tetrametylodisiloksanem [50]. 

W jego obecności zostało przyprowadzone 50 cykli katalitycznych, w których 

monofuncyjny disiloksan został otrzymany z wydajnością 99% i selektywnością 

98%.  

Bez wątpienia katalizatory SILPC są jednymi z najbardziej efektywnych i mają 

ogromny potencjał, a poprzez znaczne zmniejszenie ilości stosowanej cieczy 

jonowej, eliminują problem transportu masy (występujący w przypadku układów 

dwufazowych) oraz obniżają koszt wytworzenia takiego układu katalitycznego.  

 

3. CIECZE JONOWE JAKO KOMPLEKSY LUB LIGANDY                                   

W KOMPLEKSACH METALI 

 

Alternatywnym sposobem uzyskania heterogenizowanych katalizatorów jest 

zastosowanie kompleksów metali, w których ligandami byłyby same ciecze jonowe 

Jednym ze sposobu syntezy tego typu kompleksów jest wytworzenie ligandów 

fosfinowych funkcjonalizowanych cieczami jonowymi, które następnie zostają 

przyłączone do metalu. Wcześniejsze doniesienia literaturowe dotyczyły dwóch 

kompleksów rodu o wzorach przedstawionych na Rys.8, w których zastosowano 

tego typu ligandy [51, 52]. 

 

 
 

Rysunek 8.  Kompleksy rodu z ligandem fosfinowym cieczą jonową 

Figure 8. Rhodium complexes with phosphine ligand functionalized by ionic liquid 

 

Nasza grupa badawcza także przeprowadziła syntezę ligandów fosfinowych, 

stosując hydrofosfinowanie allilowej pochodnej imidazoliowej lub substytucję 

nukleofilową bromopochodnej imidazoliowej, zgodnie ze Schematem 4: 



 

 

 

 
 

Schemat 4.  Synteza fosfin funkcjonalizowanych cieczami jonowymi 

Scheme 4. Synthesis of phosphines functionalized by ionic liquids 

 

Tak wytworzone fosfiny zastosowano do syntezy czterech kompleksów rodu                 

i dwóch kompleksów platyny (Rys.9) [53]. 

 

          
 

 

Rysunek 9.  Kompleksy rodu i platyny z ligandami zawierającymi ciecz jonową 

Figure 9. Rhodium and platinum complexes with ligands containing an ionic liquid 
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Wszystkie kompleksy były stabilne termicznie (temperatury rozkładu >200°C), 

a także niewrażliwe na tlen i wilgoć, dzięki czemu łatwo można się nimi 

posługiwać. Zastosowano je jako katalizatory w reakcjach hydrosililowania olefin     

o różnej polarności (okten, eter allilowo-glicydylowy) za pomocą 

heptametylotrisiloksanu. Kompleksy nie były rozpuszczalne w reagentach dlatego 

po zakończeniu reakcji łatwo można było je wyizolować i ponownie użyć. 

Najbardziej aktywne katalizatory nie traciły swojej aktywności nawet po 10 

krotnym użyciu. Kolejny raz kompleksy rodu wykazały wyższą aktywność                        

w badanych reakcjach, aczkolwiek efektywność poszczególnych katalizatorów była 

zależna od rodzaju olefiny i tworzących się produktów. Dla produktów 

niepolarnych aktywność wszystkich kompleksów była zbliżona, natomiast dla 

produktów niepolarnych nie tylko, że aktywność była zróżnicowana, ale także 

można było zauważyć znaczne różnice w stabilności kompleksów i podatności na 

wymywanie. Znacznie bardziej stabilnymi kompleksami były te zawierające anion 

bromkowy i w ich obecności można było przeprowadzić 10 cykli katalitycznych 

bez utraty aktywności. 

Kompleksy rodu z anionami bromkowymi zastosowano także w reakcji 

hydrosililownia alkinów alifatycznych i aromatycznych za pomocą 

heptametylotrisiloksanu lub trietylosilanu [54]. We wszystkich reakcjach powyższe 

kompleksy wykazały wyższą aktywność i selektywność w porównaniu ze swoimi 

prekursorami. Reakcje zachodziły znacznie szybciej i w przypadku alkinów 

alifatycznych, bez względu na czynnik hydrosililujacy, powstawały głownie β(Z) 

izomery. Natomiast w reakcji hydrosililowania fenyloacetylenu, w zależności od 

rodzaju wodorosilanu, powstawały inne produkty. W przypadku reakcji                              

z heptametylotrisiloksanem powstawał w przewadze izomer β(Z) natomiast                        

w reakcji z trietylosilanem powstawał głównie izomer β(E), co można tłumaczyć 

efektami sterycznymi (ze względu na obecność grupy fenylowej), jak również silnie 

elektrodonorową naturą trietylosilanu i jej oddziaływaniami z grupa fenylową.  

W powyższych przykładach ciecz jonowa służyła do funkcjonalizacji liganda, 

który w dalszej kolejności został przyłączany do metalu. Ale ciecz jonowa może 

być także kompleksem jonowym, jeśli ją odpowiednio zmodyfikujemy i metal 

stanie się składnikiem cieczy jonowej. Przykładem mogą być metalany lub tzw. 

halometalowane ciecze jonowe, które powstają w reakcjach halogenków metali                    

z halogenkami organicznymi. Jednymi z pierwszych połączeń tego typu były 

chloroaluminianowe ciecze jonowe [55]. Obecnie znane są także pochodne 

zawierające metale przejściowe takie, jak Co, Ni, Ir, Au, Pd i Pt. Relatywnie prosty 

sposób syntezy zainspirował nas do podjęcia badań z tego typu związkami. 

Kompleksy platyny otrzymaliśmy dwoma metodami, stosując jako prekursory 

metali chloroplatyniany potasu lub kompleks cyklooktadienowy, zgodnie ze 

Schematem 5: 



 

 

 

 

 

 

Schemat 5.  Metody syntezy przykładowych anionowych kompleksów platyny 

Scheme 5. Methods for the synthesis of exemplary anionic platinum complexes 

 

W obu przypadkach reakcje zachodziły z wysokimi wydajnościami, jednakże 

w drugiej metodzie wydajność jest najwyższa ze względu na łatwość usunięcia 

wydzielającego się cyklooktadienu. Pomimo prostej metody syntezy większość                     

z tych kompleksów zostało otrzymane po raz pierwszy, a dla kilku z nich udało nam 

się potwierdzić strukturę krystaliczną [56]. Wszystkie otrzymane kompleksy miały 

temperatury topnienia wyższe od 100°C, dlatego trudno jest je zaklasyfikować do 

cieczy jonowych, natomiast bez wątpienia są to anionowe kompleksy platyny. Tego 

typu kompleksy nigdy nie były stosowane jako katalizatory w procesach 

hydrosililowania pomimo, że proces ten jest głównie katalizowany przez związki 

platyny. Wszystkie kompleksy wykazały wysoką aktywność katalityczną w reakcji 

hydrosililowania olefin o różnej polarności, przy czym kompleksy 

heksachloroplatynianowe były bardziej stabilne w reakcjach z produktami 

niepolarnymi natomiast kompleksy tetrachloroplatynianowe charakteryzowały się 

wyższą stabilnością w przypadku produktów polarnych. Dla większości 

kompleksów możliwe było 10-krotne powtórzenie cyklu katalitycznego, a wartości 

TON przekraczały 90 000.  

Nasze badania rozszerzyliśmy na pochodne piperydyniowe i pirolidyniowe,                  

z którymi zsyntezowaliśmy serię kompleksów tetra- i heksachloroplatynianowych 

[57]. Również i w tym przypadku kompleksy wykazały wysoką aktywność 

katalityczną, jednakże zdecydowanie wyższą stabilność i powtarzalność                             

w kolejnych cyklach katalitycznych wykazały kompleksy piperydyniowe, które ze 

względu na obecność sześcioczłonowego pierścienia heterocyklicznego są bardziej 

trwałe od kompleksów pirolidyniowych z pięcioczłonowym pierścieniem. Tak, jak 

wspomniano  wcześniej,  kompleksy anionowe platyny były już w literaturze opisa- 
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ne, ale jak dotąd nie były znane kompleksy rodu. Zatem, wykorzystując 

analogiczna metodę i stosując RhCl3 jako prekursor, przeprowadziliśmy syntezę 

kilku kompleksów rodu, zgodnie ze Schematem 6: 

 

 

 
 

Schemat 6.  Metody syntezy anionowych kompleksów rodu 

Scheme 6. Methods for the synthesis of exemplary anionic rhodium complexes 

 

Otrzymane kompleksy okazały się bardzo efektywnymi katalizatorami reakcji 

hydrosililowania ketonów [58]. W reakcji z acetofenonem wykazywały aktywność 

przy znacznie niższych stężeniach w porównaniu do stężeń konwencjonalnych 

katalizatorów, a ponadto reakcje przebiegały szybciej i z bardzo dobrą 

selektywnością. Badając różne pochodne acetofenonu można stwierdzić, że 

anionowe kompleksy rodu są efektywnymi katalizatorami hydrosililowania 

pochodnych z podstawnikami elektrono-donorowymi natomiast nie wykazują 

aktywności w przypadku pochodnych z podstawnikami elektrono-wyciągającymi.  

Z całą pewnością anionowe kompleksy rodu są dobrą alternatywą do dotychczas 

stosowanych katalizatorów tego procesu ze względu na łatwość ich syntezy, 

stabilność w warunkach atmosferycznych, wysoką efektywność przy niskim 

stężeniu, a także łatwość izolacji z mieszaniny poreakcyjnej, ze względu na ich 

nierozpuszczalność.  

 

4. ZASTOSOWANIE UKŁADÓW KATALITYCZNYCH Z UDZIAŁEM 

CIECZY JONOWYCH W PROCESACH CIĄGŁYCH 

 

Jednym ze sposobów obniżania kosztów wytwarzania produktów jest 

zastosowanie procesów ciągłych, które umożliwiają nieprzerwane prowadzenie 

procesu i systematyczne dostarczanie surowców i odbiór produktów.                               

W szczególności ma to znaczenie przy produkcji na skalę przemysłową. Nic więc 

dziwnego, że pierwsze doniesienia o efektywnej katalizie dwufazowej z udziałem 

cieczy jonowych wzbudziły zainteresowanie przemysłu w ich zastosowaniu                      

w reaktorach przepływowych. Wacker Chemie AG opracował metodę syntezy                  

3-chloropropylotrichlorosilanu   (jednego   z   najważniejszych   organofunkcyjnych  



 

 

silanów), otrzymywanego w procesie hydrosililowania chlorku allilu za pomocą 

trichlorosilanu z użyciem kompleksów platyny, immobilizowanych                                    

w imidazoliowych cieczach jonowych [59]. Po wstępnym wyselekcjonowaniu 

najbardziej efektywnego układu opracowano metodę ciągłą przy zastosowaniu 

reaktora przepływowego ze zintegrowaną separacją cieczy jonowej z katalizatorem. 

Taki reaktor mógł pracować w sposób ciągły przez 48 godzin, a wymywanie 

platyny po tym okresie było niższe od 1 ppm. Ponadto zaobserwowano wzrost 

selektywności produktu, a także możliwość zastosowania prostej soli platyny 

(PtCl4) zamiast drogich i trudnych w syntezie kompleksów platyny.  

W skali laboratoryjnej procesy ciągłe mogą być realizowane z użyciem 

mikroreaktorów. Tego typu reaktory dają wiele korzyści, między innymi znacząco 

wyższy stosunek powierzchni do objętości, co pozwala na znacznie bardziej 

efektywny transport masy i wymianę ciepła, lepszą kontrolę czasu przebywania 

reagentów w określonej temperaturze, co wpływa na poprawę wydajności, a przede 

wszystkim selektywności. Mikroreaktory mają obecnie coraz szersze zastosowanie 

w syntezie organicznej i nieorganicznej [60], katalizie [61] i reakcjach 

bioorganicznych [62].  

Nasze wstępne porównanie aktywności katalitycznej kompleksów platyny                      

i rodu, immobilizowanych w cieczach jonowych, pozwoliło wytypować najbardziej 

efektywne układy katalityczne (które były nierozpuszczalne w reagentach i dobrze 

się izolowały z mieszanin reakcyjnych) do zastosowania w systemie 

mikroreaktorów [63, 64]. Jednym z pierwszych układów był katalizator Karstedta, 

rozpuszczony w cieczach fosfoniowych i imidazoliowych [65]. Najlepszą cieczą 

okazała się [P44414][CF3SO2)2N]. Zastosowanie tego układu w hydrosililowaniu 

olefin, za pomocą heptametylotrisiloksanu, przy użyciu mikroreaktora umożliwił 

intensyfikację tego procesu i wytworzenie produktu z wyższą wydajnością                            

i w krótszym czasie niż w konwencjonalnym reaktorze z mieszaniem. Porównanie 

innych kompleksów rodu i platyny wykazało, że stosując tę samą fosfoniową ciecz 

jonową (jak powyżej), kompleksy rodu, a w szczególności kompleks siloksylowy są 

najbardziej efektywnymi katalizatorami procesu hydrosililowania w systemie 

mikroreaktorów [66]. Tym samym umożliwiają one syntezę funkcjonalizowanych 

siloksanów w procesie ciągłym. Możliwość przeniesienia tego układu                                  

i zaadaptowania reaktorów przepływowych daje dużą szansę na wykorzystanie tej 

metody w produkcji przemysłowej.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Zastosowanie cieczy jonowych w różnorodnych dziedzinach, w tym także                         

w katalizie, nie słabnie. Poprzez dobór nowych metod syntezy zastosowanie 

odnawialnych  i  biodegradowalnych  surowców  coraz  większa  grupa pochodnych jest  
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uznawana za bezpieczne i przyjazne dla środowiska. W przypadku katalizy, ciecze 

jonowe pozwalają na prowadzenie reakcji z wyższymi selektywnościami                                  

i wydajnościami, ale przede wszystkim na łatwą izolację katalizatora z mieszaniny 

katalitycznej. Przedstawione przykłady pokazały, że także w przypadku reakcji 

hydrosililowania udział cieczy jonowych jest coraz szerszy. Obecnie 

najpopularniejszym zastosowaniem jest użycie cieczy jako rozpuszczalnika i czynnika 

immobilizującego. Opracowanie efektywnych układów katalitycznych (kompleks 

metalu – ciecz jonowa) i ich zastosowanie w praktyce do syntezy organofunkcyjnych 

polisiloksanów jest zasadne i korzystne z następujących względów: (i) ekonomicznych 

– możliwość zawrotu katalizatora i łatwość w izolacji finalnego produktu, co eliminuje 

dodatkowe operacje, (ii) ekologicznych – usunięcie z produkcji klasycznych 

rozpuszczalników, a także odpadotwórczych operacji, co powoduje znaczne 

zmniejszenie emisji lotnych substancji i wytwarzania odpadów, (iii) poznawczych                    

– uzyskane wyniki pogłębiają naszą wiedzę w zakresie chemii koordynacyjnej, katalizy 

oraz nowych kierunków zastosowań cieczy jonowych. Ale coraz większego znaczenia 

nabierają katalizatory heterogeniczne z udziałem cieczy jonowych czyli SILPC lub 

SCILL, a także kompleksy anionowe metali, w których metal jest wbudowany                          

w strukturę anionu. W tego typu układach zostają wyeliminowane wszelkie problemy 

obserwowane w przypadku katalizy w układach homogenicznych. Po pierwsze nie ma 

problemu z izolacją katalizatora, który jest heterogeniczny. Ze względu to, że ciecz 

jonowa, w przypadku SILPC i SCILL pokrywa nośniki cienką warstewką to potrzebna 

jest jej niewielka ilość, co powoduje znaczne obniżenie kosztu (pomimo wysokiej ceny 

cieczy jonowych). Także ze względu na tę cienką warstewkę, lepkość  cieczy nie 

wpływa na przebieg procesu i transport masy nie stanowi problemu. Taką postać 

katalizatora można wykorzystywać w reaktorach w przepływie ciągłym, co także 

wpływa na ekonomikę procesu. Zatem w przyszłości należy się spodziewać znacznego 

rozwoju tego typu katalizatorów heterogenicznych i ich wykorzystania w procesach 

hydrosililowania. 
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ABSTRACT 

 

Progress in technology implying increasing demand for advanced materials 

dedicated for specific application has become a driving force stimulating research 

in different branches of science. It has been estimated that over 90% highly 

processed compounds have been obtained by the methods whose pivotal processes 

take place in the presence of catalysts based on transition metal complexes. 

Although these processes permit obtaining desired products, they are often charged 

with numerous drawbacks that prevent their implementation in industry. That is 

why the search for new catalytic systems ensuring high efficiency of final products 

and a possibility of reaction control is still an important direction of studies.    

 Markó complexes are a group of platinum(0) coordination compounds                  

of type [(NHC)Pt(dvtms)]. Although much attention has been recently attracted to  

these class of compounds , their number reported in hitherto literature is still 

limited. Owing to the possibility of wide modification of NHC carbene ligand 

attached to metal, the structures, and thus also properties, of the  final complexes 

can be relatively easily matched to the requirements of individual catalytic 

reactions. It is particularly interesting in view of permanent development of new 

technologies and still increasing demand for new synthetic methods of more 

sophisticated materials dedicated to specific applications.  

In this paper, the synthesis and characterization of Markó type platinum(0) 

complexes containing bulky N-heterocyclic carbene ligands is described and their 

applications in the synthesis of new and unknown organic and organosilicon 

compounds are discussed. The main advantages of these complexes are highlighted 

providing an overview of this fascinating area of research.  
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

Ar – aryl 

COD  –1,5- cyklooktadien 

°C  – stopień Celsjusza 

DDSQ-4OSiH – tetrawodorosiloksysilseskwioksan typu double-decker 

DDSQ-4OSiVi – tetrawinylosiloksysilseskwioksan typu double-decker 

Dvtms  – tetrametylodisiloksan 

E – izomer geometryczny typu E  

FT-IR – spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera 

HSiMe2Ph – dimetylofenylosilan 

INon  –1,3-bis(2,6-di(5-nonylo)fenylo)imidazol-2-yliden 

IPr  –1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)imidazol-2-yliden 

Kat. – katalizator 

KHMDS – heksametylodisilazan potasu  

Me – metyl 

NHC  – N-heterocykliczny karben 

OMe – grupa metoksylowa 

Ph – fenyl 

PPh3 – trifenylofosfina 

R – dowolna grupa organiczna 

SIPr  – 1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)dihydroimidazol 

t – tert 

TMSCl – chlorotrimetylosilan 

X – heteroatom 

Z – izomer geometryczny typu Z 
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WPROWADZENIE  

 
Wysokie wymagania współczesnej nauki oraz przemysłu na czyste 

stereochemicznie produkty sprawiają, iż zainteresowanie wysoce selektywnymi 

metodami syntezy związków o dobrze zdefiniowanej strukturze stale rośnie. Najczęściej 

nowoczesne materiały dedykowane do konkretnych zastosowań otrzymywane są              

w stosowanych na szeroką skalę procesach katalitycznych zachodzących w obecności 

kompleksów metali przejściowych.  

Od dłuższego czasu dużą popularnością cieszą się związki kompleksowe 

zawierające NHC ligandy karbenowe. Jest to związane z szeregiem cennych 

właściwości tych ligandów, a w szczególności z ich silnymi właściwościami   

σ-elektronodonorowymi zwiększającymi trwałość wiązania z metalami, właściwościami 

π-elektronowymi stabilizującymi metale na niskich stopniach utlenienia czy 

możliwościami sterowania w szerokim zakresie ich właściwościami 

stereoelektronowymi [1]. Szczególnie interesującą grupę NHC karbenów stanowią 

ligandy o przestrzennie rozbudowanych podstawnikach zlokalizowanych przy atomach 

azotu. Związki te mogą bowiem wpływać na stereochemię reakcji poprzez efektywne 

ekranowanie atomu metalu oraz utrudnianie przegrupowań zachodzących w obrębie 

produktów przejściowych. Mogą one również stabilizować stany przejściowe, a także 

ułatwiać redukującą eliminację zwiększając tym samym szybkość reakcji [2]. 

Zatłoczenie steryczne wokół atomu centralnego w kompleksach metali bloku d można 

opisać w sposób ilościowy obliczając wartości kątów Nolana, czyli kątów jakie tworzą 

wierzchołki liganda karbenowego z atomem centralnym w dwóch różnych orientacjach 

(AH, AL) [3] bądź wyznaczając parametr %Vbur definiowany jako procent objętości sfery 

wokół atomu centralnego zajmowany przez ligand [4].  

Dużą użyteczność NHC związków kompleksowych metali przejściowych 

potwierdza coraz częstsze stosowanie ich w procesach przemysłowych. Szczególną rolę 

odgrywają tu kompleksy platyny wykorzystywane w odkrytym przez Profesora 

Marcińca procesie hydrosililowania prowadzącym do związków krzemoorganicznych. 

Ciekawym przykładem są modne ostatnio kompleksy typu Markó [5], które stanowią 

znakomite zamienniki powszechnie stosowanego katalizatora Karstedt’a [6].  

W 2006 roku pojawiła się praca, w której udowodniono istnienie silnej korelacji 

pomiędzy rozmiarem NHC liganda karbenowego przyłączonego do centrum 

metalicznego a selektywnością procesu hydrosililowania [5d]. Na przykładzie szeregu 

kompleksów zawierających proste (ale różniące się mimo wszystko sterycznością) 

ligandy NHC wykazano, że katalizatory zawierające bardziej rozbudowane ligandy 

faworyzują formowanie się anty-Markownikowego adduktu (E-izomeru) ograniczając 

tym samym powstawanie dodatkowych produktów reakcji. Stwierdzono, że szczególne 

znaczenie ma rozbudowa pozycji orto pierścieni aromatycznych przyłączonych do 

atomów azotu w ligandzie NHC. Prezentowana praca dotyczyć będzie zastosowania 

związków  kompleksowych  typu  Markó  posiadających  tego  typu  budowę   ligandów  



 

 

karbenowych w katalitycznych metodach syntezy związków organicznych                        

i krzemoorganicznych.  

 

1. SYNTEZA I STRUKTURA KOMPLEKSÓW PLATYNY TYPU 

MARKÓ ZAWIERAJĄCYCH NHC LIGANDY KARBENOWE                   

O WŁAŚCIWOŚCIACH SUPERSTERYCZNYCH  

  

Do kompleksów typu Markó należy grupa związków koordynacyjnych platyny 

występującej na zerowym stopniu utlenienia o wzorze ogólnym [(NHC)Pt(dvtms)], 

w którym NHC oznacza N-heterocykliczny ligand karbenowy, a dvtms – 

tetrametylodisiloksan. Związki te są de facto pochodnymi powszechnie 

stosowanego katalizatora Karstedt’a, w którym jeden z ligandów siloksylowych 

zastąpiony został NHC karbenem [5] (Rys. 1): 

 

 
Rysunek 1.  Kompleks platyny typu Markó (A) oraz katalizator Karstedt’a (B) 

Figure 1. Markó-type platinum complex (A) and Kartedt catalyst (B) 

 

Pierwszy kompleks platyny o wzorze ogólnym zaprezentowanym na Rys. 1A 

został otrzymany w 2002 roku przez Markó i jego współpracowników [5a]. 

Obecnie znanych jest wiele przykładów tego typu katalizatorów, co wynika przede 

wszystkim z dużej dostępności różnorodnych struktur NHC ligandów karbenowych 

oraz możliwości ich szerokiej modyfikacji dokonywanej poprzez zmiany 

podstawników występujących przy atomie bądź atomach azotu oraz zmiany 

rozmiaru i/lub stopnia nasycenia pierścienia cyklicznego. Najwięcej doniesień 

literaturowych dotyczy kompleksów zawierających ligandy imidazolowe (Rys. 2A), 

benzimidazolowe (Rys. 2B), imidazolinowe (Rys. 2C) czy triazolowe (Rys. 2D), 

choć należy tu zaznaczyć, iż do omawianej grupy katalizatorów zaliczamy także 

związki zawierające zmodyfikowane ugrupowanie siloksylowe [7] (Rys. 2E): 

 

 
 

Rysunek 2.  Przykłady kompleksów typu Markó 

Figure 2. Examples of Markó-type complexes 
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Wśród wszystkich kompleksów Markó na szczególną uwagę zasługują te, 

które zawierają w swej strukturze NHC ligandy o przestrzennie rozbudowanych 

podstawnikach zlokalizowanych w pozycjach orto pierścieni aromatycznych 

przyłączonych do atomów azotu. Jest to względnie nowa grupa związków, która na 

chwilę obecną ogranicza się do kilku przykładów [8] (Rys. 3): 

 

 
 

Rysunek 3.  Kompleksy typu Markó zawierające ligandy NHC o właściwościach supersterycznych 

Figure 3. Markó-type complexes containing bulky NHC ligands 

 

Związki kompleksowe przedstawione na powyższym rysunku otrzymywane są 

w wyniku prostej, dwuetapowej syntezy polegającej na [8]:  

(i) wygenerowaniu wolnego karbenu w wyniku dodania do odpowiednich 

prekursorów NHC ligandów karbenowych 1,1-krotnego nadmiaru 

heksametylodisilazanu potasu (KHMDS) 

(ii) reakcji otrzymanych ligandów karbenowych z ksylenowym roztworem 

katalizatora Karstedt’a przy zachowaniu równomolowej ilości platyny do 

wolnego karbenu. Oba etapy reakcji prowadzone są w osuszonym  

i odtlenionym toluenie przy zachowaniu beztlenowej i bezwodnej 

atmosfery gazu obojętnego (Schemat 1): 

 

 
 

Schemat 1.  Synteza kompleksów typu Markó zawierających NHC ligandy  

o właściwościach supersterycznych 

Scheme 1. Synthesis of Markó-type complexes with bulky NHC ligands 

 

 



 

 

Sole imidazolowe użyte w roli prekursorów NHC karbenów niezbędne do 

syntezy powyższych kompleksów otrzymywane są w wyniku przekształceń 

organicznych dobieranych indywidualnie do ich zaplanowanej struktury. 

Przykładowa synteza prekursorów o silnie rozbudowanych podstawnikach 

występujących w pozycjach orto pierścieni aromatycznych przyłączonych do 

atomów azotu liganda karbenowego obejmuje [9]: 

(i) reakcję anilin z dostępnym handlowo difenylometanolem prowadzącą 

do amin aromatycznych o rozbudowanych pozycjach orto: 

 

 
 

 

Schemat 2.  Synteza pochodnych aniliny o właściwościach supersterycznych 

Scheme 2. Synthesis of bulky aniline derivatives 

 

(ii) reakcję anilin z roztworem glioksalu prowadzącą do diimin: 

 

 
 

 

Schemat 3.  Synteza diimin o właściwościach supersterycznych 

Scheme 3. Synthesis of bulky diimine derivatives 

 

(iii) cyklizację diimin przy użyciu paraformaldehydu i HCl lub 

paraformaldehydu i TMSCl: 

 

 
 

 

Schemat 4.  Synteza prekursorów NHC ligandów o właściwościach supersterycznych 

Scheme 4. Synthesis of bulky NHC precursors 
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Metody generowania wolnych karbenów z otrzymanych soli zostały dobrze 

opisane w literaturze [10]. W przypadku syntezy kompleksów Markó z NHC 

ligandami o właściwościach supersterycznych proces ten można prowadzić także    

in situ w warunkach reakcji, przy użyciu zasady takiej jak KHMDS czy  

t-butanolan sodu. Katalizatory Pt-I – Pt-III, których struktury zobrazowano na 

Rysunku 3 zostały otrzymane z bardzo dobrymi wydajnościami izolacyjnymi 

sięgającymi ponad 90%. Są one bardzo łatwe w użyciu, ponieważ mają postać 

białych proszków i mogą być przechowywane na powietrzu przez długi czas bez 

obserwowanego spadku aktywności katalitycznej. Otrzymanie monokryształów 

tych kompleksów nie tylko potwierdziło ich strukturę, ale pozwoliło także na 

wyznaczenie parametrów ilościowo opisujących zatłoczenie steryczne wokół atomu 

centralnego (AH i %Vbur) (Tabela 1): 

 

Tabela 1.  Porównanie parametrów zatłoczenia sterycznego dla kompleksów  

 z rozbudowanymi (Pt-I – Pt-III) i prostym (IPr) ligandem NHC 

Table 1. Comparison of parameters describing steric hindrance for complexes containing bulky (Pt-I – 

Pt-III) and simple (IPr) NHC ligand 

 

IPr = 1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)imidazol-2-yliden 

 

Duże wartości parametrów zatłoczenia sterycznego wokół atomu centralnego 

osiągnięte dla kompleksów Pt-I – Pt-III jednoznacznie dowodzą, że ligand NHC 

mocno otacza w nich centrum koordynacyjne powodując dużą stabilizację 

wysokoenergetycznych stanów przejściowych.  

 

2. ZASTOSOWANIE KOMPLEKSÓW PLATYNY TYPU MARKÓ                 

W KATALITYCZNEJ SYNTEZIE ZWIĄZKÓW 

(KRZEMO)ORGANICZNYCH 

  

2.1. DIMERYZACJA ALKINÓW 

 

Dimeryzacja alkinów jest znaną katalityczną metodą tworzenia wiązań węgiel-

węgiel.   Jest   ona   szczególnie   wygodnym  narzędziem syntezy sprzężonych 1,3- 

 

Pt-I Pt-II Pt-III [(IPr)Pt(dvtms)] 

AH  = 201,6⁰ AH =  213,4⁰ AH = 215,5⁰ AH = 155⁰ 

%Vbur = 50.8% % Vbur= 53.3% %Vbur = 54.3% % Vbur= 47.6% 

    



 

 

enynów [11], które stanowią nie tylko ważne bloki budulcowe stosowane                            

w syntezie organicznej
 

[12] i medycynie [13], ale są także związkami 

wzbudzającymi zainteresowanie z uwagi na ich potencjalne właściwości 

fotofizyczne [14]. Mimo szeregu niewątpliwych zalet, dużym ograniczeniem tego 

przekształcenia jest jego mała selektywność. Problem kontroli selektywności 

dimeryzacji alkinów wynika z możliwości przebiegu reakcji poprzez różne 

mechanizmy, czego skutkiem jest powstawanie nie tylko mieszaniny regio- i/lub 

stereoizomerów oczekiwanych produktów (Schemat 5: A-C), ale także produktów 

ubocznych reakcji konkurencyjnych (Schemat 5: D-G): 

 

 
 

Schemat 5.  Dimeryzacja terminalnych alkinów 

Scheme 5. Dimerization of terminal alkynes 

 

Dimeryzacja alkinów zbadana została dla szerokiego spektrum katalizatorów 

metali przejściowych tj. rod, ruten czy pallad, jednak wysokowydajny  

i selektywny przebieg reakcji uzyskany został jedynie w pojedynczych 

przypadkach. Dodatkowo opracowane układy charakteryzowała mała 

uniwersalność oraz konieczność stosowania złożonych systemów katalitycznych,                    

w tym mieszanin wysokowrzących rozpuszczalników, dodatków soli bądź zasad 

lub użycie dużych ilości drogich katalizatorów [15]. Znaczącym przełomem 

okazało się zastosowanie w badanym procesie kompleksów platyny zawierających 

silnie rozbudowane ligandy NHC [8a]. Pozwoliło to bowiem na opracowanie 

prostej, niezwykle wydajnej i całkowicie selektywnej metody syntezy E-1,4-

dipodstawionych but-1-en-3-ynów (Schemat 6). 

Istotne zalety tej procedury to przede wszystkim użycie prostych, handlowo 

dostępnych reagentów, brak konieczności stosowania jakichkolwiek dodatków w 

postaci soli lub zasad, niskie stężenie katalizatora, wysoka uniwersalność dla 

szerokiego spektrum arylo- i sililopodstawionych acetylenów, jak również wygodny 

w użyciu rozpuszczalnik. Wart podkreślenia jest także fakt, iż analogiczne 

kompleksy platyny zawierające mniej rozbudowane sterycznie NHC karbeny nie 

wykazują żadnej aktywności katalitycznej w omawianym procesie, co 

jednoznacznie wskazuje na duży wpływ stereoelektronowych właściwości ligandów 

NHC na reaktywność kompleksów typu Markó. 
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Schemat 6.  Dimeryzacja terminalnych arylo- i sililoacetylenów katalizowana  

przez kompleks [Pt-I] 

Scheme 6. Dimerization of terminal aryl- and silylacetylenes catalysed by [Pt-I] 

 

Niezwykle interesującym doniesieniem literaturowym jest także publikacja 

opisująca wykorzystanie opracowanej metody syntetycznej do funkcjonalizacji 

etynylosiloksypodstawionych silseskwioksanów typu T8 [8b] (Schemat 7): 

  

 
 

Schemat 7.  Dimeryzacja etynylosiloksypodstawionych silseskwioksanów katalizowana przez [Pt-III] 

Scheme 7. Dimerization of ethynyl-substituted siloxysilsesquioxanes catalysed by [Pt-III] 

 



 

 

Związki tego typu wzbudzają ogromne zainteresowanie naukowców i ludzi 

przemysłu z uwagi na ich cenne właściwości fizykochemiczne
 
[16] przekładające 

się na szeroki potencjał aplikacyjny [17]. Zgodnie z naszą wiedzą tego typu 

materiały nie zostały jak dotąd otrzymane innymi metodami.  

 

2.2. HYDROSILILOWANIE ZWIĄZKÓW NIENASYCONYCH ZA POMOCĄ 

SILANÓW 

  

Hydrosililowanie jest przekształceniem chemicznym polegającym na addycji 

wiązania Si-H do wiązania wielokrotnego węgiel-węgiel (C=C  

i C≡C), węgiel-heteroatom (C=O, C=N) lub heteroatom-heteroatom (N=N, N=O) 

[18].
 
Proces ten jest szeroko wykorzystywany w syntezie podstawionych silanów                 

i siloksanów, a także stanowi ważną metodę wiązania funkcjonalizowanych 

poliwodorosiloksanów z poliwinylosiloksanami w wyniku czego tworzą się 

trójwymiarowe sieci silikonowe. Podobnie jak w przypadku dimeryzacji alkinów, 

największym ograniczeniem reakcji hydrosililowania jest kontrola jej 

selektywności, jak również formowanie się koloidalnych metali 

zanieczyszczających finalne produkty. W wyniku hydrosililowania alkenów bądź 

alkinów trójpodstawionymi silanami mogą powstawać dwa (Schemat 8A) lub trzy 

(Schemat 8B) izomery pożądanego produktu, którym często towarzyszą produkty 

konkurencyjnych reakcji tj. dehydrogenujące sililowanie, izomeryzacja, 

uwodornienie, oligomeryzacja i polimeryzacja olefin czy redystrybucja silanu [17 

d]:
 
 

 

 
 

Schemat 8.  Hydrosililowanie alkenów (A) i alkinów (B) trzeciorzędowymi silanami 

Scheme 8. Hydrosilylation of alkenes (A) and alkynes (B) with tertiary silanes 

 

Kontrola selektywności omawianej reakcji komplikuje się jeszcze bardziej  

w przypadku użycia drugorzędowych silanów (Schemat 9A), niesymetrycznych 

alkinów wewnętrznych (Schemat 9B) bądź związków zawierających więcej niż 

jedno wiązanie wielokrotne (Schemat 9C). W takich przypadkach wzrasta bowiem 

liczba potencjalnych produktów możliwych do otrzymania w wyniku tego 

przekształcenia:  
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Schemat 9.  Hydrosililowanie alkinów drugorzędowymi silanami (A), hydrosililowanie niesymetrycznych 

alkinów wewnętrznych (B), hydrosililowanie związków wielonienasyconych (C) 

Scheme 9. Hydrosilylation of alkynes with secondary silanes (A), hydrosilylation of unsymmetrical 

internal alkynes (B), hydrosilylation of multi unsaturated compounds (C) 

 

2.2.1. Hydrosililowanie alkenów i alkinów trójpodstawionymi silanami 

 

Addycja trójpodstawionych silanów do wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel 

jest zdecydowanie najlepiej poznanym rodzajem hydrosililowania. Proces ten został 

przebadany dla szerokiej gamy katalizatorów metali przejściowych, ale 

bezsprzecznie najlepsze wyniki uzyskano stosując kompleksy platyny zawierające 

NHC ligandy karbenowe o właściwościach supersterycznych [19]. Udowodniono, 

że katalizatory te pozwalają na wysokowydajny i praktycznie całkowicie 

selektywny przebieg reakcji addycji trójpodstawionych silanów zarówno do 

terminalnych alkenów i alkinów, jak i do wewnętrznych, symetrycznych                             

i niesymetrycznych acetylenów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 10.  Hydrosililowanie terminalnych oraz wewnętrznych alkenów  

i alkinów silanami trzeciorzędowymi w obecności [Pt-I] i [Pt-II] 

Scheme 10. Hydrosilylation of terminal and internal alkenes and alkynes with tertiary silanes catalysed                  

by [Pt-I] and [Pt-II] 



 

 

Procesy te przebadane zostały dla całego spektrum reagentów, co 

jednoznacznie dowodzi, że przedstawiona metoda jest niezwykle uniwersalna. Nie 

odnotowano jedynie postępu reakcji w przypadku użycia wewnętrznych alkenów. 

Opracowane procedury charakteryzuje cały szereg zalet. Pozwalają one na 

prowadzenie reakcji w bardzo łagodnych warunkach, tj. w niskich temperaturach                  

i bez użycia rozpuszczalnika, co jest istotne zwłaszcza z przemysłowego punktu 

widzenia. Niewielkie, a w przypadku alkenów śladowe ilości stosowanych 

katalizatorów oraz możliwość prowadzenia reakcji bez konieczności uprzedniej 

jego aktywacji podkreślają  ekonomiczną i ekologiczną rangę tych układów 

katalitycznych. Ogromnie ważnym atutem prezentowanej metodologii jest 

praktycznie ilościowa wydajność produktów, niezwykle wysoka lub całkowita 

chemo-, regio- i stereoselektywność procesu oraz brak wydzielania się koloidalnej 

platyny zanieczyszczającej produkty, co znacznie upraszcza i skraca czas izolacji 

finalnych materiałów.  

 

2.2.2. Hydrosililowanie terminalnych alkinów drugorzędowymi silanami 

 

Addycja drugorzędowych silanów do wiązania potrójnego węgiel-węgiel jest 

procesem w wyniku którego powstaje ważna grupa związków krzemoorganicznych 

jakimi są mono- i dialkenylopodstawione silany [20]. Związki te stanowią liczne 

bloki budulcowe w syntezie organicznej, gdyż mogą być dalej modyfikowane za 

pomocą wielu przekształceń chemicznych [21]. Liczba raportów dotyczących 

hydrosililowania alkinów drugorzędowymi silanami jest bardzo ograniczona,                     

a selektywny przebieg tego procesu opisany został w zaledwie kilku przypadkach 

[22]. Ponadto najczęściej przedstawiany jest jedynie produkt addycji pierwszego 

wiązania Si-H do wiązania nienasyconego, a możliwość dalszego przyłączania 

kolejnych cząsteczek acetylenu do silanu nie jest szerzej dyskutowana. Ta znikoma 

ilość doniesień literaturowych ukazujących możliwość względnej kontroli 

omawianego procesu wynika głównie z faktu, że zastosowanie drugorzędowych 

silanów zwiększa znacząco liczbę potencjalnych produktów możliwych do 

otrzymania. Jedynymi katalizatorami, które pozwalają na szerokie sterowanie 

przebiegiem omawianego procesu są tak naprawdę kompleksy platyny zawierające 

NHC ligandy karbenowe o właściwościach supersterycznych [23]. Aktywność tych 

kompleksów zbadana została dla szerokiej gamy reagentów użytych w różnych 

stosunkach molowych. Pozwoliło to na opracowanie uniwersalnych metod syntezy 

różnorodnych E-β alkenylosilanów (Schemat 11A), jak również  

E,E-dialkenylopochodnych krzemoorganicznych (Schemat 11B). NHC kompleksy 

platyny zawierające silnie rozbudowane ligandy karbenowe znalazły również 

zastosowanie  w  procesie  podwójnego  hydrosililowania  prowadzonego  w  wersji  
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one-pot, czego efektem są niesymetryczne E,E-diwinylosilany (Schemat 11C). Jest 

to jedyny opisany w literaturze przykład wieloskładnikowego hydrosililowania 

alkinów drugorzędowymi silanami. Zarówno w przypadku syntezy mono-, jak                     

i dialkenylopodstawionych silanów reagenty nie mają znaczącego wpływu na 

przebieg reakcji. W każdym przypadku proces był całkowicie chemo-, regio-                      

i  stereoselektywny i prowadził wyłącznie do oczekiwanego produktu 

posiadającego geometrię E na nowo wytworzonym bądź wytworzonych wiązaniach 

podwójnych węgiel-węgiel. Wszystkie procesy prowadzone były w niskiej 

temperaturze, która wystarczyła do ilościowego przereagowania reagentów. 

Zastosowanie szerokiej palety terminalnych acetylenów i drugorzędowych silanów 

zawierających alkilowe, arylowe bądź alkilowo-arylowe podstawniki zlokalizowane 

przy atomie krzemu stanowi niewątpliwie potwierdzenie wysokiej uniwersalności 

opracowanych metodologii.  

 

 
 

Schemat 11.  Synteza monoalkenylosilanów (A), symetrycznych dialkenylosilanów (B) oraz 

niesymetrycznych dialkenylosilanów (C) 

Scheme 11. Synthesis of monoalkenylsilanes (A), symmetrical dialkenylsilanes (B) and unsymmetrical 

dialkenylsilanes (C) 

 

2.2.3. Hydrosililowanie dienów, diynów i enynów silanami 

 

Największym wyzwaniem dla procesu hydrosililowania są niewątpliwie 

związki posiadające więcej niż jedno wiązanie wielokrotne węgiel-węgiel podatne 

na funkcjonalizacje. W takim przypadku bowiem, poza wieloma możliwymi 

wariacjami izomerycznych produktów głównych i całą gamą potencjalnych 

produktów  ubocznych,  dodatkowym  problemem  jest  kontrola reakcji w kierunku  



 

 

selektywnego otrzymywania produktów pojedynczego i wielokrotnego 

podstawienia. Do roku 2019 literatura naukowa donosiła jedynie  

o pojedynczych przypadkach hydrosililowania dienów [24] i diynów [25] nie 

poruszając w nich kwestii selektywności mono- i difunkcjonalizacji bądź 

jednoznacznie wskazując na brak możliwości uzyskania wyłącznie produktu 

monopodstawienia [26]. W ostatnich latach omawiany proces został dość dobrze 

zbadany dla supersterycznych kompleksów typu Markó [27]. Okazało się, iż 

opracowane przy ich udziale systemy reakcyjne znakomicie nadają się do tego typu 

funkcjonalizacji. Udowodniono, że sterując stosunkiem molowym reagentów i/lub 

temperaturą reakcji można w znacznym stopniu wpływać na rodzaj powstających 

produktów. Uniwersalność metody potwierdzona została dla bogatej gamy 

związków nienasyconych, w tym dienów zawierających zarówno terminalne, jak               

i wewnętrzne wiązania podwójne węgiel-węgiel, diynów czy enynów posiadających 

różną lokalizację wiązań wielokrotnych. Ta niezwykła różnorodność opisanych                

w literaturze reagentów reprezentujących de facto różne klasy związków 

chemicznych narzuca konieczność ich indywidualnego omówienia. Poniżej 

przedstawione zostaną więc jedynie wybrane przykłady, których celem jest 

zarysowanie możliwości jakie daje zastosowanie kompleksów platyny z silnie 

rozbudowanymi ligandami NHC w procesie hydrosililowania związków 

wielonienasyconych.  

Reakcja hydrosililowania prowadzona w obecności rozbudowanych sterycznie 

kompleksów typu Markó znalazła zastosowanie w funkcjonalizacji dienów, przy 

czym przebieg takiej modyfikacji uzależniony był od lokalizacji wiązań 

wielokrotnych. Wykazano bowiem, iż wewnętrzne wiązania podwójne węgiel-

węgiel nie ulegają powyższemu przekształceniu nawet przy zastosowaniu 

drastycznych warunków reakcji. W związku z tym proces hydrosililowania dienów 

zawierających tylko jedno terminalne wiązanie nienasycone prowadzi wyłącznie do 

produktu monopodstawionego, niezgodnego z regułą Markownikowa (Schemat 12):  

 

 
 

Schemat 12.  Hydrosililowanie dienu zawierającego terminalne i wewnętrzne wiązanie podwójne węgiel-

węgiel z HSiMe2Ph 

Scheme 12. Hydrosilylation of dien containing terminal and internal double bond with HSiMe2Ph 

 

Nieco inny przebieg ma reakcja z udziałem dienów nie posiadających 

wewnętrznych wiązań wielokrotnych. W takim przypadku kontrola selektywności 

reakcji jest znacznie trudniejsza, ponieważ oba ugrupowania w jednakowy sposób 

predysponują  do  przeprowadzanej  modyfikacji.  Podane  w  literaturze  przykłady  
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potwierdzają jednak, że odpowiedni dobór układu reakcyjnego umożliwia syntezę 

pożądanych produktów (Schemat 13):  

 

 
 

Schemat 13.  Mono-hydrosililowanie (A) i bis-hydrosililowanie (B) dienu terminalnego trzeciorzędowym 

silanem 

Scheme 13. Mono-hydrosilylation (A) and bis-hydrosilylation (B) of dien containing two terminal double 

bonds with tertiary silane 

 

Sterując odpowiednio stosunkiem molowym reagentów możliwe jest 

przesunięcie równowagi reakcji w kierunku tworzenia się prawie wyłącznie 

produktu pojedynczego (Schemat 13A) lub podwójnego podstawienia (Schemat 

13B).  Niezależnie jednak od stopnia modyfikacji, w obu przypadkach 

otrzymywane są jedynie addukty anty-Markownikowe. Możliwość selektywnego 

mono-hydrosililowania dienów trójpodstawionymi silanami pozwoliła także na 

syntezę szeregu niesymetrycznie bis-sililowanych produktów. Przykład takiej 

reakcji zobrazowano na Schemacie 14: 

 

 
 

Schemat 14.  Niesymetryczne bis-hydrosililowanie dienu terminalnego za pomocą trzeciorzędowych silanów 

Scheme 14. Unsymmetrical bis-hydrosilylation of dien containing two terminal double bonds with tertiary 

silane 

 

Tego typu podwójna funkcjonalizacja  może być prowadzona w wersji one-pot, 

bez konieczności izolacji produktu pośredniego, co jest dużym atutem  

w perspektywie jej powszechnego wykorzystania.  

 Diyny to kolejna grupa związków ulegająca modyfikacji w oparciu  

o proces hydrosililowania katalizowany kompleksami platyny z silnie 

rozbudowanym ligandem NHC. Podobnie jak w przypadku dienów, użycie 

równomolowych ilości diynu i silanu skutkuje selektywnym formowaniem się 

izomeru -E produktu monopodstawienia (Schemat 15A). Jedynie w przypadku 

diynów  zawierających  heteroatomy oprócz głównego produktu tworzą się śladowe  



 

 

ilości produktu bis-hydrosililowania (do 4%). Zastosowanie dwukrotnego nadmiaru 

silanu w stosunku do diynu prowadzi z kolei do selektywnego otrzymania bis-

sililowanego produktu typu -E,-E (Schemat 15B): 

 

 
 

Schemat 15.  Mono-hydrosililowanie (A) i bis-hydrosililowanie (B) diynów terminalnych trzeciorzędowym 

silanem 

Scheme 15. Mono-hydrosilylation (A) and bis-hydrosilylation (B) of diynes containing two terminal triple 

bonds with tertiary silane 

 

W ostatnich latach NHC kompleksy typu Markó zostały po raz pierwszy 

zastosowane w hydrosililowaniu enynów za pomocą trójpodstawionych silanów. 

Badania prowadzone były zarówno z użyciem 1,3-enynów, jak również 

izolowanego α,-enynu, co pozwoliło określić wpływ lokalizacji wiązań 

wielokrotnych na przebieg reakcji. W przypadku substratów zawierających 

wewnętrzne bądź geminalne wiązania podwójne węgiel-węgiel, addycja silanu 

miała miejsce jedynie do terminalnego wiązania potrójnego (Schemat 16): 

 

 
 

 

Schemat 16.  Hydrosililowanie enynów silanami trzeciorzędowymi 

Scheme 16. Hydrosilylation of enynes with tertiary silanes 

 

Niezależnie od zastosowanego silanu produkt reakcji każdorazowo występował 

w postaci izomeru o geometrii E wokół nowo wytworzonego wiązania podwójnego 

węgiel-węgiel. W zoptymalizowanych układach reakcyjnych proces ten przebiegał 

w sposób ilościowy. Niezwykle zadowalające rezultaty otrzymano także dla 

enynów zawierających jedynie terminalne ugrupowania nienasycone. Katalizatory 

platyny z rozbudowanymi ligandami NHC umożliwiły bowiem całkowitą kontrolę 

procesu.  Udowodniono,  iż  sterując  temperaturą  reakcji  i  stosunkiem  molowym  
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reagentów  można w sposób selektywny modyfikować jedynie wiązanie potrójne 

(Schemat 17A) lub oba wiązania nienasycone uzyskując zarówno symetryczne 

(Schemat 17B), jak i niesymetryczne (Schemat 17C) produkty bis-hydrosililowania: 

 

 
 

Schemat 17.  Mono-hydrosililowanie (A) oraz symetryczne (B) i niesymetryczne (C) bis-hydrosililowanie 

izolowanego enynu trzeciorzędowymi silanami 

Scheme 17. Mono-hydrosilylation (A) and symmetrical (B) and unsymmetrical (C) bis-hydrosilylation                   

of isolated enyne with tertiary silanes 

 

Ciekawym przykładem zastosowania supersterycznych kompleksów platyny 

jest także stereoselektywna synteza tetraenów oparta o proces hydrosililowania 

enynów z drugorzędowymi silanami (Schemat 18). Wbrew pozorom, 

funkcjonalizacja tego typu jest prosta z uwagi na różną temperaturę, w jakiej 

poszczególne typy wiązań wielokrotnych ulegają reakcji addycji. 

 

 
 

Schemat 18.  Hydrosililowanie izolowanego enynu drugorzędowymi silanami 

Scheme 18. Hydrosilylation of isolated enyne with secondary silanes 

 

Metodologia ta otwiera możliwość uzyskania wysoce sprzężonych związków  

π-elektronowych, które można stosować jako organiczne sondy fluorescencyjne, 

urządzenia elektroluminescencyjne lub materiały optyczne [28]. Ponadto otrzymany 

produkt zawierający końcowe nienasycone wiązania może być dalej 

funkcjonalizowany za pomocą szeregu znanych przekształceń chemicznych, tj. 

metateza, sprzęganie sililujące czy sprzęganie Hecka. 

 



 

 

2.2.4. Hydrosililowanie czterofunkcyjnych silseskwioksanów typu double-

decker trójpodstawionymi silanami 

 

W ostatnim czasie proces hydrosililowania prowadzony w obecności 

kompleksów platyny zawierających rozbudowane NHC ligandy karbenowe został 

wykorzystany do funkcjonalizacji czterofunkcyjnych oligomerycznych 

silseskwioksanów typu double-decker [29]. Badania prowadzono na pochodnych 

krzemoorganicznych posiadających w swojej budowie cztery wiązania Si-H 

(DDSQ-4OSiH) (Schemat 19A) lub cztery wiązania winylowe (DDSQ-4OSiVi) 

(Schemat 19B), co dało możliwość znaczącego rozszerzenia palety testowanych 

reagentów. W roli partnerów reakcji użyto zarówno olefiny (m.in. eter 5-allilo-

1,1,2,2,3,3,4,4-oktafluoropentylowy, 1-okten, allilobenzen, styren i jego pochodne), 

jak również niesymetryczne disiloksany o różnorodnych właściwościach 

elektronowych.  

 

 
 

Schemat 19.  Hydrosililowanie DDSQ-4OSiH (A) i DDSQ-4OSiVi (B) olefinami 

Scheme 19. Hydrosilylation of DDSQ-4OSiH (A) and DDSQ-4OSiVi (B) with olefins 

 

Ze względu na dużą masę molową reagentów postęp reakcji w czasie 

kontrolowano za pomocą analizy spektroskopowej FT-IR in situ. Umożliwiło to 

śledzenie zmian stężenia silseskwioksanów w czasie na podstawie obserwacji 

zaniku pasm pochodzących od drgań rozciągających wiązań Si-H widocznych na 

widmach mieszaniny reakcyjnej przy 900 cm
-1

. Badania prowadzono dla szeregu 

katalizatorów metali przejściowych, w tym kompleksów platyny ([Pt2(dvtms)3], 

[(NHC)Pt(dvtms)], rodu ([RhCl(cod)]2, [RhCl(PPh)3]) i irydu ([IrCl(cod)]2). 

Niezależnie od rodzaju użytych reagentów kompleksy platyny okazały się 

najbardziej  efektywnymi  systemami katalitycznymi prowadzącymi do ilościowego  
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otrzymania oczekiwanych produktów. Ponadto, w wielu przypadkach wykazano 

przewagę kompleksu typu Markó nad katalizatorem Karstedt’a przejawiającą się 

m.in. znaczącym skróceniem czasu reakcji. Opracowane procedury pozwalają na 

selektywne formowanie się wyłącznie  produktów β-hydrosililowania. Stanowią 

one nową generację pochodnych silseskwioksanów typu double-decker, co jest 

niezmiernie istotne w kontekście ich szerokiego zastosowania jako materiały 

optoelektroniczne, polimeryczne czy biomedyczne. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Przedstawione kompleksy typu Markó znalazły zastosowanie w reakcjach 

dimeryzacji i hydrosililowania szerokiego spektrum substratów. Wprowadzenie do 

kompleksów platyny ligandów NHC o właściwościach supersterycznych pozwoliło na 

znaczące zwiększenie aktywności katalizatorów i wpłynęło na większą kontrolę 

selektywności testowanych reakcji. Dzięki temu możliwe było opracowanie 

efektywnych metod syntezy szerokiej gamy produktów (krzemo)organicznych. 

Szczególnie ciekawe i z całą pewnością niezwykle perspektywiczne jest zastosowanie 

otrzymanych katalizatorów zarówno do syntezy pochodnych silseskwioksanowych, jak 

i do związków zawierających układy sprzężonych wiązań wielokrotnych.  
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ABSTRACT 

 

Silicon-oxygen moiety (Si-O) is one of the most important chemical scaffolds, 

starting with its role in nature as a major constituent of Earth’s crust, and finishing 

on its usefulness in terms of a broadly understood practicability for the industry. 

This second issue refers primarily to siloxanes including both short and long-

chained derivatives. To date, the classical condensation between different                        

O-nucleophiles (e.g., water, alcohols, silanols, etc.) and halosilanes appears to be 

the most useful, large-scale method for their obtainment. However, the issues 

related to low chemoselectivity and low sustainability of these processes have 

caused an extensive exploration of more selective and milder alternatives. 

Herein, several methods for the formation of unsymmetrical siloxanes are 

discussed including these based on the cleavage of silicon-hydrogen or silicon-

carbon bonds in the presence of silanols and proper catalysts/mediators.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: siloxanes, hydrosilanes, vinylsilanes, allylsilanes, ethynylsilanes 

Słowa kluczowe: siloksany, wodorosilany, winylosilany, allilosilany, etynylosilany 



 

 

WPROWADZENIE  

 
Siloksany to grupa związków metaloidoorganicznych, w których atomy krzemu 

połączone są wiązaniami kowalencyjnymi z atomami tlenu. Pierwsze prace naukowe 

poświęcone syntezie i charakterystyce tych związków pochodzą z XIX wieku, kiedy to 

F.S. Kipping, C. Friedel oraz J. Crafts otrzymali (prawdopodobnie jako pierwsi) 

etylopodstawiony polisiloksan [1]. Jednak dopiero opracowane niezależnie od siebie, 

przez E. Rochowa w Stanach Zjednoczonych oraz przez R. Műllera w Niemczech tzw. 

„metody bezpośredniej” syntezy metylochlorosilanów zapoczątkowało lawinowy 

rozwój chemii związków krzemoorganicznych, w tym również siloksanów [2]. 

Ogromne znaczenie jakie odgrywają te związki we współczesnym świecie wiąże się                 

z ich unikatowymi właściwościami takimi jak: hydrofobowość, stabilność w szerokim 

zakresie temperatur, przepuszczalność par i gazów, czy też inertność chemiczna oraz 

biologiczna, dzięki czemu znalazły one szereg zastosowań w wielu gałęziach przemysłu 

(farmacja, medycyna, kosmetyka, budownictwo, itd.) [3-8]. Laboratoria naukowe                      

i przemysłowe na całym świecie nieustannie poszukują nowych, selektywnych                         

i wydajnych metod syntezy lub modyfikacji siloksanów oraz ich pochodnych. Związki 

te ostatecznie stanowią cenne materiały bądź prekursory materiałów hybrydowych                     

o wyjątkowych właściwościach i szerokim spektrum zastosowań. 

Konwencjonalne metody syntezy tych związków polegają na kondensacji silanoli       

z chloro-, amino-, alkoksysilanami, bądź hydrolizie chloro- i alkoksysilanów. Procesom 

tym bardzo często towarzyszy powstawanie reaktywnych produktów ubocznych (HCl, 

H2O), które pozwalają na syntezę siloksanów tylko z prostymi grupami funkcyjnymi [4-

18].  Z tego powodu, duże znaczenie odgrywać zaczęły katalityczne metody 

modyfikacji oraz syntezy tych związków, pozwalające nie tylko uniknąć tworzenia się 

tego rodzaju produktów ubocznych, ale również umożliwiające syntezę 

funkcjonalizowanych, niesymetrycznych siloksanów. 

 

1. KATALITYCZNE METODY SYNTEZY NIESYMETRYCZNYCH 

SILOKSANÓW NA DRODZE SPRZĘGANIA KRZYŻOWEGO 

WODOROSILANÓW  

 

Wodorosilany stanowią jedną z najczęściej wykorzystywanych grup związków 

krzemoorganicznych, którą wykorzystuje się w selektywnej syntezie 

niesymetrycznych siloksanów. Jedno z pierwszych doniesień literaturowych 

dotyczyło zastosowania pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych wodorosilanów                  

w reakcji z silanolami przebiegającej na drodze dehydrogenującego sprzęgania                    

w obecności związku koordynacyjnego rodu - chlorotris(trifenylofosfina)rod(I) 

RhCl(PPh3)3, otrzymanego w 1966 roku przez Geoffreya Wilkinsona [19, 20]. 
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Rysunek 1.  Reakcja dehydrogenującego sprzęgania silanoli z mono-, di- oraz triwodorosilanami                           

w obecności związków koordynacyjnych rodu 

Figure 1. A dehydrogenative coupling of silanols with mono-, di-, and trihydrosilanes in the presence                

of rhodium coordination compounds 

 

W następstwie kolejnych badań, także związki koordynacyjne innych metali 

takich jak: złoto [21], żelazo [22] czy kobalt [23], okazały się aktywnymi 

katalizatorami procesu dehydrogenującego sprzęgania silanoli  

w wodorosilanami, pozwalając na selektywną i wydajną syntezę niesymetrycznych 

siloksanów. 

W ostatnim czasie udowodniono ponadto, że proces syntezy wiązania 

siloksanowego na drodze katalitycznej reakcji odwodorniającego sprzęgania 

realizowany może być z powodzeniem z wykorzystaniem wodorosilanów  

i silseskwioksanów zawierających w swojej budowie podstawniki silanolowe, tzw. 

POSS silanoli. Opracowano kilka katalitycznych metod funkcjonalizacji tej ważnej 

grupy związków krzemoorganicznych, która w ostatnich latach wzbudza ogromne 

zainteresowanie oraz znajduje coraz szersze zastosowanie  

w wielu gałęziach przemysłu. 

W 2019 roku wykazano aktywność katalityczną tert-butanolanu potasu [24] 

oraz dodekakarbonyltrirutenu(0) (Ru3(CO)12) [25] w procesie dehydrogenującego 

sprzęgania POSS silanoli z wodorosilanami. 

Opracowane metody (oprócz tolerancji na szeroką gamę grup funkcyjnych, 

łatwych technik eksperymentalnych i izolacyjnych), pozwalają także otrzymać 

pożądane produkty z wysokimi wydajnościami. Natomiast w przypadku 

wykorzystania kompleksu rutenu istnieje również możliwość przeprowadzenia 

dwuetapowej syntezy bez izolacji produktów pośrednich (one-pot)
 
[25]. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 2.  Reakcja dehydrogenującego sprzęgania POSS mono- i disilanoli z wodorosilanami w obecności 

tert-butanolanu potasu 

Figure 2. A dehydrogenative coupling of POSS mono- and disilanols with hydrosilanes in the presence   

of potassium tert-butoxide 

 

 
 

Rysunek 3.  Reakcja dehydrogenującego sprzęgania POSS monosilanoli z wodorosilanami w obecności 

[Ru3(CO)12] i jej dalsze zastosowanie w syntezie typu „one-pot” 

Figure 3. A dehydrogenative coupling of POSS monosilanols with hydrosilanes in the presence                        

of [Ru3(CO)12] and its further application in the „one-pot” synthesis  
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Niesymetryczne siloksany mogą być również otrzymywane na drodze procesu 

dehydrogenującego sprzęgania silanoli, silanodioli i POSS silanoli  

z wodorosilanami przebiegającego w obecności katalitycznej ilości 

tris(pentafluorofenylo)boranu - B(C6F5)3. Zarówno synteza produktów 

molekularnych, jak i makromolekularnych przebiega w łagodnych warunkach, przy 

niskim stężeniu katalizatora [26, 27]. 

 

 
 

 

Rysunek 4.  Reakcja dehydrogenującego sprzęgania silanoli oraz POSS monosilanoli z wodorosilanami                 

w obecności tris(pentafluorofenylo)boranu 

Figure 4. A dehydrogenative coupling of POSS monosilanols with hydrosilanes in the presence                          

of tris(pentafluorophenyl)borane 

 

Tris(pentafluorofenylo)boran okazał się również aktywnym katalizatorem 

reakcji dealkilującej kondensacji alkoksysilanów z wodorosilanami, co pozwoliło 

na opracowanie metody syntezy zarówno prostych siloksanów, jak  

i dendrymerów opierających się na rdzeniu siloksanowym [28, 29].  

 

 
Rysunek 5.  Reakcja kondensacji wodorosilanów z alkoksysilanami w obecności 

tris(pentafluorofenylo)boranu 

Figure 5. The condensation reaction between hydrosilanes and alkoxysilanes in the presence                             

of tris(pentafluorophenyl)borane 

 



 

 

Bis(trimetylosililo)amidek potasu okazał się również aktywnym katalizatorem 

reakcji dehydrogenującego sprzęgania pierwszo-, drugo-,  

i trzeciorzędowych wodorosilanów z silanolami pozwalając na syntezę 

niesymetrycznych siloksanów, w tym również wodorosiloksanów, które można 

wykorzystać w dalszych procesach katalitycznych. Łagodne warunki reakcji, 

wysoka chemoselektywność i wydajność izolowanych produktów, niski koszt 

odczynników, a także ich dostępność handlowa to podstawowe zalety 

opracowanego procesu [30]. 

 

 
 

Rysunek 6.  Reakcja silanolizy wodorosilanów w obecności bis(trimetylosililo)amidku potasu 

Figure 6. Silanolysis of hydrosilanes in the presence of potassium bis(trimethylsilyl)amide 

 

2. KATALITYCZNE METODY SYNTEZY NIESYMETRYCZNYCH 

SILOKSANÓW NA DRODZE SPRZĘGANIA KRZYŻOWEGO 

NIENASYCONYCH SILANÓW  

 

Pierwszym przykładem wykorzystania nienasyconych silanów  

w katalitycznych transformacjach prowadzących do niesymetrycznych siloksanów 

jest opracowana w grupie Marcińca reakcja O-sililowania silanoli winylosilanami, 

zachodząca w obecności hydrydowego związku koordynacyjnego rutenu – 

RuHCl(CO)(PCy3)2 [31]. Pozwala ona w prosty sposób otrzymać szeroką gamę 

niesymetrycznych siloksanów, w tym również tych zawierających grupy 

alkoksylowe, stosując w tym celu handlowo dostępne reagenty. Omawiana reakcja 

stanowi rozszerzenie odkrytej wcześniej przez Prof. Marcińca reakcji sililującego 

sprzęgania (tzw. metalacji za pomocą winylometaloidów) [32]. 

 

 
 

Rysunek 7.  Reakcja dealkenującego sprzęgania silanoli z winylosilanami w obecności związku 

koordynacyjnego rutenu 

Figure 7. A dealkenative coupling of silanols and vinylsilanes in the presence of coordination compound 

of ruthenium 
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Także badania poświęcone katalitycznym przemianom allilosilanów 

zaowocowały opracowaniem katalitycznej metody syntezy siloksanów na drodze 

reakcji O-metalacji silanoli i silanodioli z 2-metyloallilosilanami  

w obecności trifluorometanosulfonianu skandu(III) [33, 34]. Łagodne warunki 

prowadzenia procesu, tolerancja wobec szerokiej gamy podstawników (w tym grup 

winylowych) oraz tworzący się izobuten jako jedyny produkt uboczny stanowią                  

o atrakcyjności opracowanej metody.
 

 

 

 

Rysunek 8.  O-metalacja silanoli i silanodioli z 2-metyloallilosilanami w obecności trifluorometano-

sulfonianu skandu(III) 

Figure 8. O-metalation of silanols and silanediols with 2-methylallylsilanes in the presence                                 

of scandium(III) triflate 

 

Analogicznie również alkoksypodstawione związki krzemu mogą zostać 

wykorzystane zamiast silanoli. Sekwencja reakcji hydrolizy alkoksysilanów,                    

a następnie O-sililowania powstałych in-situ silanoli przebiegających selektywnie     

w obecności Sc(OTf)3 była podstawą opracowania nowej, dwuetapowej metody 

syntezy siloksanów [35]. 

  

  

Rysunek 9.  O-sililowanie alkoksysilanów z 2-metyloallilosilanami w obecności trifluorometanosulfonianu 

skandu(III) 

Figure 9. O-silylation of alkoxysilanes with 2-methylallylsilanes in the presence of scandium(III) triflate 
 

Wysoka aktywność katalityczna trifluorometanosulfonianu skandu(III)                        

w procesie O-sililowania grup hydroksylowych 2-metyloallilosilanami 

prowadzącym do tworzenia się wiązania Si-O-Si została również wykorzystana                

w celu opracowania nowej metody modyfikacji POSS silanoli [36]. 

Wykazano, że trifluorometanosulfonian skandu(III) jest niezwykle aktywnym        

i selektywnym katalizatorem procesów sprzęgania 2-metyloallilo-podstawionych 

związków krzemu z całkowicie i niecałkowicie skondensowanymi POSS 

silanolami,  pozwalając  przy  tym  na  wydajną  oraz  selektywną  syntezę szerokiej  



 

 

gamy funkcjonalizowanych silseskwioksanów (przy jednoczesnej eliminacji 

izobutenu jako jedynego produktu ubocznego). 

 

 
 

 
 

Rysunek 10.  O-sililowanie POSS silanoli z 2-metyloallilosilanami w obecności trifluorometanosulfonianu 

skandu(III) 

Figure 10. O-silylation of POSS silanols with 2-methylallylsilanes in the presence of scandium(III) triflate 

 

Kolejną interesującą metodą syntezy związków krzemoorganicznych 

(alkoksysilanów oraz niesymetrycznych siloksanów) jest opracowana w moim 

zespole reakcja dealkinującego sprzęgania sililoacetylenów z silanolami oraz 

alkoholami, prowadzona w obecności taniego i nietoksycznego 

(bis(trimetylosililo)amidku potasu (KHMDS). Na uwagę zasługuje fakt, że 

opracowany proces zachodzi w łagodnych warunkach, bez udziału rozpuszczalnika 

(w przypadku syntezy alkoksysilanów), z eliminacją acetylenu jako jedynego 

produktu ubocznego [37]. 
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Rysunek 11.  Reakcja dealkinującego sprzęgania silanoli z alkynylosilanami w obecności 

bis(trimetylosililo)amidku potasu 

Figure 11. A dealkynative coupling of silanols and alkynylsilanes in the presence of potassium 

bis(trimethylsilyl)amide 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Obecnie w przemyśle, z przyczyn czysto ekonomicznych, dominują 

konwencjonalne metody syntezy siloksanów oparte na reakcji kondensacji, jednakże 

liczba badań i publikacji dotyczących katalitycznych reakcji rośnie bardzo szybko.                   

W przypadku tych ostatnich szczególny nacisk kładzie się na opracowanie metod 

opierających się na tanich reagentach oraz prostych i nietoksycznych (pre)katalizatorach 

(takich jak sole bloku s) z pominięciem reaktywnych produktów ubocznych, które 

zawsze towarzyszą klasycznym metodom. Dodatkowo synteza siloksanów 

niesymetrycznych na drodze reakcji stechiometrycznych stanowi spore wyzwanie, ze 

względu na niską chemoselektywność tego procesu. Stało się to powodem 

poszukiwania nowych metod katalitycznych umożliwiających wysoko selektywną 

syntezę oraz modyfikacji tych pochodnych. 
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ABSTRACT 

 

Organosilicon compounds are of great significance in modern world and may 

be found in various branches of chemistry and our daily life. The silsesquioxanes 

are their specific derivatives. Their uniqueness results from the presence                           

of inorganic siloxane Si-O-Si core and tunable functional organic coronae which 

classifies them as hybrid systems. These compounds attract great attention due to 

their exclusive properties derived from chemically and thermally robust organic-

inorganic framework, e.g. thermal stability, high oxidation resistance, good 

mechanical and optical characteristics, and other features. This fact, along with                   

the elaboration of synthetic routes for their functionalization, affects the broad area 

of their application. Many research laboratories are focused on development                       

of selective and effective synthetic procedures for obtaining of the abovementioned 

compounds. In recent years, the number of reports on the synthesis of hybrid 

materials with variety of applications has been growing rapidly, however, it still 

meets unknown perspectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: silsesquioxanes, hybrid materials, catalytic reactions 

Słowa kluczowe: silseskwioksany, materiały hybrydowe, procesy katalityczne 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

Ar – aryl 

ADMET – metateza krzyżowa dienów acyklicznych 

CM – ang. Cross – Metathesis – metateza krzyżowa 

DDSQ  – silseskwioksan typu double-decker 

DDSQ-4OH  – forma  tetrasilanolu  dla   silseskwioksanu   typu   double-

decker 

DPn – stopień polimeryzacji 

E  – metaloid, pierwiastek boku p 

FT-IR  – spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera 

GPC  – chromatografia żelowa 

GR  – reaktywna grupa organiczna 

HS  – ang. Hydrosilylation – reakcja hydrosililowania 

Me  – grupa metylowa 

PDI – współczynnik polidyspersji 

POSS  – ang.   Polyhedral   Oligomeric   Silsesquioxanes  –  wielo-

ścienne silseskwioksany 

SC  – ang.  Silylative  Coupling  –  sililujące  sprzęganie,  sprzę-

ganie Marcińca 

SCC  – polikondensacja na drodze sililującego sprzęgania 

TGA  – analiza termograwimetryczna 

TM  – metal przejściowy  

UV-Vis  – spektroskopia UV-Vis  

WCA  – kąt zwilżenia  

XRD  – analiza rentgenostrukturalna 
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WPROWADZENIE  

 
Wielościenne Silseskwioksany (ang. Polyhedral Oligomeric Silsesquioxanes                     

= POSS
®
) to grupa związków krzemoorganicznych o specyficznych strukturach 

przestrzennych, które można opisać ogólnym wzorem [RSiO1,5]n, gdzie R to H, alkil, 

aryl, itp. a n = 4, 6, 8, 10, 12 [1, 2]. To układy, w których budowie wyróżnić można 

nieorganiczny rdzeń połączeń Si-O-Si i organiczne grupy do niego przyłączone, które 

w całości stanowią o hybrydowym charakterze tych związków. Pierwsza 

udokumentowana synteza silseskwioksanu pochodzi z 1946 roku [3], ale dopiero dwie 

ostatnie dekady i mnogość pojawiających się publikacji, dotyczących ich syntez, a także 

patentów związanych z ich wykorzystaniem, wskazują na intensywny rozwój tej gałęzi 

układów krzemoorganicznych i ich „złoty wiek”. W ramach tych różnorodnych 

architektur rdzenia, od żywic silseskwioksanowych, układów drabinkowych, to 

struktury klatkowe, ze względu na fakt dobrze zdefiniowanej budowy przestrzennej, 

zyskały największe zainteresowanie chemików syntetyków i materiałowców. Do tej 

pory układy klatkowe typu T8, zarówno mono- jak i oktapodstawione cieszyły się 

największą popularnością, głównie ze względu na ich symetrię. Od niedawna coraz 

większą popularność zyskuje silseskwioksan typu double-decker (DDSQ), odkryty 

ponad dekadę temu przez Yoshidę i współpracowników [4, 5]. Jego zwyczajowa nazwa 

powiązana jest ze strukturą, która obejmuje układ dwóch pierścieni 

cyklotetrasiloksanowych z grupami fenylowymi przy jednostkach D atomów krzemu, 

połączonych w dwóch miejscach mostkami tlenowymi. Może być odpowiednio 

układem zamkniętym typu D2T8 lub otwartym M4T8 z odpowiednio dwiema lub 

czterema grupami reaktywnymi (Rys. 1.).  

Metodologia otrzymywania rdzenia tych układów oparta jest na procesie 

hydrolitycznej polikondensacji odpowiednich funkcyjnych trichloro- lub trialkoksy- 

funkcyjnych silanów [1, 6]. W ten sposób otrzymywane są najczęściej pochodne 

z reaktywnymi grupami funkcyjnymi takimi jak: Si-H, Si-HC=CH2, Si-alkil-NH2, Si-

alkil-OH, Si-alkil-Cl itd. W zależności od zastosowanych warunków prowadzenia 

procesu możliwe jest otrzymanie pochodnych silseskwioksanów o różnych strukturach. 

 

 
 

Rysunek 1.  Nanometryczne struktury silseskwioksanów typu T8 i DDSQ  

Figure 1. Nanometric structures of T8 and DDSQ silsesquioxanes 



 

 

Ostatnie lata wskazują, że procedury syntez nowych pochodnych 

silseskwioksanów zawierających różnorodne grupy funkcyjne, także mieszane, opierają 

się w głównej mierze na modyfikacji istniejących POSS z opisanymi powyżej grupami 

reaktywnymi. Do tego celu sukcesywnie opracowywane są szlaki syntetyczne, bazujące 

na nowych procedurach katalitycznych [7].  

Istotny aspekt badań dotyczących nie tylko syntezy silseskwioksanów, ale przede 

wszystkim zastosowania, są ich właściwości fizykochemiczne. Są one konsekwencją 

budowy chemicznej i struktury przestrzennej POSS, tj. obecnością nieorganicznego, 

sztywnego rdzenia Si-O-Si oraz występowaniem organicznych grup funkcyjnych 

przyłączonych do jego naroży. Literatura wyraźne wskazuje na szczególne 

zainteresowanie materiałoznawców funkcjonalizowanymi silseskwioksanami, ze 

względu na możliwości ich wykorzystania jako modyfikatory matryc polimerowych. 

Zdefiniowane rozmiary klatek POSS, obecność określonej liczby, jak i typu grup 

funkcyjnych przyłączonych do rdzenia Si-O-Si umożliwia ich wykorzystanie 

do precyzyjnego osadzania/wbudowywania tych układów w strukturę polimeru.                     

W efekcie możliwe jest otrzymanie materiałów kompozytowych o unikalnych 

właściwościach fizykochemicznych [1, 8]. Kwestia związana ze sposobem połączenia 

funkcjonalizowanych silseskwioksanów ze strukturą polimeru jest uzależniona od co 

najmniej kilku czynników, m.in. charakteru chemicznego grup funkcyjnych (inertnych 

lub reaktywnych), jak i ich ilości. W związku z tym wykorzystywane są metody tzw. 

grafting’u (szczepiania), a także procesy kopolimeryzacji monomerów organicznych 

z funkcyjnymi silseskwioksanami lub procesy przetwórcze, tj. mechanicznego 

mieszania niereaktywnych POSS z  polimerem organicznym w stanie stopionym, 

w efekcie tego możliwe są do otrzymania różne struktury materiałów kompozytowych 

(Rys. 2.). 

 

 
 

Rysunek 2.  Materiały hybrydowe z udziałem silseskwioksanów i ich możliwe struktury 

Figure 2. Possible structures of silsesquioxanes based hybrid materials 
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Materiały otrzymane z udziałem modyfikatorów, jakimi są POSS, to organiczno-

nieorganiczne materiały hybrydowe, których parametry fizykochemiczne, np. 

termiczne, mechaniczne, dielektryczne czy optyczne są polepszone w stosunku                       

do organicznych analogów [8, 9]. Przykładowo, poliimidy modyfikowane silseskwio-

ksanami wykazują wyższe wartości Td
5%

 i Td
10%

 w stosunku do ich niemodyfikowanych 

analogów. W podobny sposób zmieniają się wartości twardości czy modułu Younga dla 

tych układów [10, 11]. Z tego też względu potencjał aplikacyjny funkcjonalizowanych 

silseskwioksanów jest ogromny i są wykorzystywane m.in. jako:  

 modyfikatory i nanonapełniacze polimerów oraz komponenty nowoczesnych 

materiałów o zaprojektowanych właściwościach [12, 13]; 

 powłoki o właściwościach (super)hydrofobowych i przewodzących [14–16]; 

 nośniki metali, czy kotwice do immobilizacji katalizatorów [17]; 

 materiały o właściwościach opto- czy elektroluminescencyjnych [7, 16]; 

 nośniki leków czy składniki sztucznych tkanek [18, 19]. 

Powyższe kierunki wykorzystania silseskwioksanów to kilka wybranych, spośród 

wielu, które dotyczą największej ilości pojawiających się corocznie publikacji czy 

patentów.  

 

 

1. PROCEDURY SYNTEZ SILSESKWIOKSANÓW TYPU T8                         

I DOUBLE-DECKER JAKO PREKURSORÓW  

REAKCJI NASTĘPCZYCH  

 

Metody syntez prowadzących do otrzymywania funkcjonalizowanych 

silseskwioksanów można podzielić na dwie grupy procesów, tj. reakcje 

stechiometryczne i katalityczne. Pierwsza grupa obejmuje głównie reakcje 

kondensacji hydrolitycznej, a także substytucji nukleofilowej [6, 20]. Druga grupa 

reakcji dotyczy procesów katalizowanych głównie związkami kompleksowymi  

metali przejściowych [7]. Opracowywanie szlaków syntetycznych związanych 

z nowymi procedurami otrzymywania konkretnych grup funkcjonalizowanych 

silseskwioksanów na drodze reakcji katalitycznych jest nadal w centrum 

zainteresowania naukowców. Procesy katalityczne powiązane są z wykorzystaniem 

prefunkcjonalizowanych silseskwioksanów, tj. układów, które zawierają grupy 

reaktywne przyłączone do rdzenia Si-O-Si, m.in. Si-H, Si-HC=CH2, Si-C≡CH, Si-

OH i inne. Dopasowanie odpowiedniej grupy reaktywnej z typem procesu użytego 

do jej modyfikacji jest kluczowe, a w ramach ww. reakcji można wyróżnić: 

hydrosililowanie, metatezę krzyżową, reakcję sililującego sprzęgania, znaną także 

jako sprzęganie Marcińca, Heck’a, Sonogashiry, dehydrogenującego sprzęgania,    

O-sililowania, cykloaddycji azydków do alkinów (Huisgena) czy proces Piers’a- 

Rubinsztajna, a nawet Friedela-Craftsa [21-36]. Doniesienia literaturowe ostatnich 

lat  wskazują  na  rosnący  udział  procesów  katalitycznych  wykorzystywanych  do  



 

 

modyfikacji silseskwioksanów i syntezy skomplikowanych struktur (materiałów) 

z ich udziałem. 

 

2. SYNTEZA MOLEKULARNYCH DWU- i TETRA- PODSTAWIONYCH 

UKŁADÓW SILSESKWIOKSANÓW TYPU DOUBLE-DECKER 

 

2.1. METODY KONDENSACJI HYDROLITYCZNEJ 

 

Układy funkcjonalizowanych silseskwioksanów, których charakter 

i właściwości predestynują je do ukierunkowanych aplikacji to, jak wspomniano, 

struktury klatkowe, w szczególności ich pochodne T8 (RSiO1,5)8 z ośmioma 

grupami organicznymi (jednakowymi lub różnymi GR) – Rys. 3. [1]. Jednocześnie 

od ponad półtorej dekady pojawiają się w literaturze doniesienia o syntezie 

silseskwioksanów bazujących na innym typie struktury rdzenia, tj. układów DDSQ 

[5]. Jego architektura pozwala, w odróżnieniu od struktur kubicznych T8, na 

osadzenie na rdzeniu Si-O-Si dwóch lub czterech grup reaktywnych. 

 

 
 

Rysunek 3.  Schemat syntezy mono- i oktafunkcyjnych silseskwioksanów typu T8 

Figure 3. Synthetic path to obtain mono- and octafunctional T8 silsesquioxanes 

 

W tym przypadku pierwszym procesem w ścieżce syntetycznej otrzymywania 

tych związków jest hydrolityczna kondensacja pochodnej fenylowej (do tej pory nie 

pojawiły się układy z innymi grupami inertnymi). W kolejnym etapie ponownego 

procesu kondensacji, otrzymuje się prefunkcjonalizowane pochodne 

z odpowiedniego typu grupami reaktywnymi (R'), podatnymi na dalsze, 

katalityczne modyfikacje (Rys. 4.). 
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Rysunek 4.  Schemat syntezy di- i tetrafunkcyjnych silseskwioksanów typu DDSQ 

Figure 4. Synthetic route leading to di- and tetrafunctional DDSQ silsesquioxanes 

 

Oznaczenia jednostek M, D i T związane są z rzędowością atomu Si, tj.                       

M = -O-Si, D = (-O-)2Si, T = (-O-)3Si). Literatura związana z doniesieniami 

naukowymi dotyczącymi zarówno syntez, jak i zastosowań silseskwioksanów typu 

DDSQ jest zdecydowanie mniej liczna w porównaniu z układami typu T8. 

Podyktowane to jest niewątpliwie faktem niedawnego odkrycia i wyodrębnienia tej 

struktury spośród innych klatkowych silseskwioksanów. Można jednak 

zaobserwować dwa nurty w rozwijającej się chemii tej grupy pochodnych. Pierwszy 

z nich obejmuje projektowanie i syntezę funkcjonalizowanych pochodnych DDSQ 

o budowie molekularnej, która dotyczy wykorzystania pochodnych z reaktywnymi 

grupami Si-H, Si-HC=CH2, czy Si-OH, itd. na drodze reakcji katalitycznych. Drugi 

aspekt ich aplikacji to otrzymywanie organiczno-nieorganicznych, tj. hybrydowych 

układów o budowie makromolekularnej, w których jednostka DDSQ jest 

fragmentem wbudowanym w łańcuch główny polimeru [5]. Jak już podkreślono, 

badania prowadzone w obszarze opracowywania nowych szlaków syntetycznych 

modyfikacji prefunkcjonalizowanych silseskwioksanów obejmują wykorzystanie 

doświadczeń i wiedzy z obszaru chemii i katalizy związków krzemoorganicznych. 

W związku z tym, naturalnym kierunkiem katalitycznych przekształceń 

silseskwioksanów jest osadzenie na nieorganicznym rdzeniu Si-O-Si grup 

reaktywnych, które będą to umożliwiały. Kluczowym etapem prowadzonych badań 

było zatem opracowanie metodologii ich prefunkcjonalizacji. Przykładem może być 

proces wprowadzania grup reaktywnych: krzem-wodór (Si-H), krzem-winyl (Si-

HC=CH2) oraz krzem-etynyl (Si-C≡CH). Otrzymane w rezultacie prac związki 

chemiczne mogą posłużyć jako prekursory w następczych procesach 

katalitycznych, takich jak reakcje sprzęgania Marcińca, metatezy krzyżowej czy 

hydrosililowania.  

 



 

 

W ramach prowadzonych badań opracowano metodykę otrzymywania 

etynylosiloksypodstawionych silseskwioksanów zarówno typu T8 (skrótowo jako 

T8-OSiCCH), jak i DDSQ (skrótowo jako DDSQ-2OSiCCH) (Rys. 5.) [37].  

 

 
 

Rysunek 5.  Szlak prowadzący do otrzymania mono- i dietynylosiloksypodstawionych silseskwioksanów 

Figure 5. Synthetic path to obtain mono- and diethynylsiloxysubstituted silsesquioxanes 

 

Opracowana metodologia prowadzi do efektywnego osadzania na rdzeniu 

układów klatkowych jednego lub dwóch reaktywnych ugrupowań Si-C≡CH. 

Badania prowadzone były dwutorowo. Jedna droga prowadząca do pożądanych 

produktów opiera się na sekwencji reakcji kondensacji, hydrolizy (a, b), ponownej 

kondensacji, a w następnym etapie chlorowania wiązania Si-H za pomocą kwasu 

trichloroizocyjanurowego (TCCA) oraz finalnie substytucji reaktywnego atomu                 

Cl odczynnikiem Grignarda. Proces ten można prowadzić wg. procedury one-pot, 

tj. bez konieczności izolacji produktów pośrednich. Jednocześnie opracowano także 

metodykę z użyciem chloroetynylodimetylosilanu, tj. ClMe2SiC≡CH. Sekwencja 

reakcji z tym odczynnikiem jest krótsza i prowadzi także do wydajnego otrzymania 

pożądanych związków T8-OSiCCH (wydajność 88 – 97%) i DDSQ-2OSiCCH 

(91%), ale konieczne jest wykonanie uprzednio syntezy komercyjnie niedostępnego 

chloroetynylodimetylosilanu. W ramach prowadzonych badań nad układami DDSQ 

wykorzystano doświadczenia z prac z chlorosilanami, które posłużyły opracowaniu 

efektywnej i selektywnej metody otrzymywania dwufunkcyjnych silseskwioksanów 

typu DDSQ z reaktywnymi wiązaniami Si-HC=CH2 (DDSQ-2SiVi) i Si-H (DDSQ-

2SiH). Schematycznie zostało to przedstawione na Rys. 6. [38, 39]. Wszystkie 

związki zostały wyizolowane i scharakteryzowane spektroskopowo, a w przypadku 

związku DDSQ-2SiH (Rys. 7.), jego  strukturę potwierdzono analizą 

rentgenostrukturalną (XRD).  
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Rysunek 6.  Ścieżka syntezy służąca otrzymaniu difunkcyjnego silseskwioksanu DDSQ 

Figure 6. Synthetic route leading to difunctional DDSQ silsesquioxanes 

 

W ramach prowadzonych badań potwierdzono możliwość tworzenia dwóch 

izomerów geometrycznych układów pochodnych DDSQ-2Si [40, 41]. W  strukturze 

tych związków możliwe są dwa typy ułożenia geometrycznego grup przy atomie                

Si typu D, co w efekcie prowadzi do otrzymania związków, których otoczenie 

chemiczne atomów Si nie jest równocenne (Rys. 6.). Dzięki analizie widm 
29

Si 

NMR możliwa jest ich identyfikacja. Związki odpowiednio oznaczono jako 

izomery cis- i trans-, co jest związane z wzajemnie różnym położeniem grup 

reaktywnych R’ w stosunku do siebie i względem rdzenia DDSQ. Okazuje się, że 

związki te nieznacznie różnią się rozpuszczalnością w określonych 

rozpuszczalnikach organicznych o zróżnicowanej polarności, np. MeOH i heksan 

(bardzo słabo rozpuszczalny), DCM, THF czy toluen (bardzo dobrze 

rozpuszczalny). Odpowiedni ich dobór umożliwia ich rozdział, co miało miejsce 

w przypadku układu DDSQ-2SiH. Pozwoliło to na selektywne uzyskanie izomeru 

trans- tego związku, co potwierdziła analiza rentgenostrukturalna XRD  (Rys. 7.) 

[39]. 

 

 
 

Rysunek 7.  Widok struktury krystalicznej cząsteczki  DDSQ-2SiH (nr CCDC-1481315) 

Figure 7. A perspective view of the crystal structure of DDSQ-2SiH molecule (nr CCDC-1481315) 

 



 

 

W następnym kroku podjęto badania nad procesami kondensacji hydrolitycznej 

tetrasilanolu DDSQ (DDSQ-4OH) z odpowiednimi funkcyjnymi 

monochlorosilanami. W efekcie uzyskano interesujące wyniki, które doprowadziły 

do opracowania procedur otrzymywania szeregu nowych, tetrafunkcyjnych 

silseskwioksanów DDSQ typu M4T8 z różnymi grupami reaktywnymi 

zakotwiczonymi na czterech atomach Si typu M, tj. Si-H, Si-HC=CH2,                              

Si-CH2CH=CH2, Si-C≡CH (Rys. 8.) [42].  

 

 
 

Rysunek 8.  Schematyczne przedstawienie procedury syntez pochodnych DDSQ-4OSiR’ 

Figure 8. Schematic depiction of the synthetic procedure leading to DDSQ-4OSiR’ 

 

Otrzymane związki zostały scharakteryzowane spektroskopowo, a dla trzech 

z nich udało się rozwiązać struktury krystalograficzne (Rys. 9.).  

 

 

 DDSQ-4OSiH  DDSQ-4OSiVi                     DDSQ-4OSiCCH 

         (nr CCDC-1503391)                (nr CCDC- 967454)                 (nr CCDC-1544710) 

 
Rysunek 9.  Widok struktur krystalicznych cząsteczek DDSQ-4OSiH, DDSQ-4OSiVi, DDSQ-4OSiCCH 

Figure 9. A perspective view of the crystal structures of DDSQ-4OSiH, DDSQ-4OSiVi, DDSQ-

4OSiCCH 

 

2.2. METODY KATALITYCZNE 

 

Tematyka badań realizowanych w ostatnich trzech dekadach w obszarze 

chemii  krzemoorganicznej,  wskazuje  na zdecydowany wzrost znaczenia procesów  
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katalitycznych w syntezie związków metaloorganicznych pierwiastków bloku                     

p, a w szczególności związków krzemu. Reaktywność wiązania metal przejściowy 

(TM) – pierwiastek bloku p (TM–E) jest często kluczowym aspektem, decydującym 

o kinetyce, a także selektywności (regio- i stereo-) katalitycznych transformacji 

tych związków. Procesy katalityczne pozwalają na selektywną i wydajną syntezę 

szerokiej gamy molekularnych i makromolekularnych związków 

metaloorganicznych, których w konwencjonalny sposób nie można otrzymać (lub 

tworzą się z niewielką wydajnością). Wiodącą rolę wśród tych procesów zajmują 

reakcje zachodzące w obecności związków, które zawierają lub tworzą in situ 

wiązania TM–H i TM–E. To m.in. procesy hydrometalacji czy sprzęgania. Do 

grupy związków metaloorganicznych, zaliczane są także funkcjonalizowane 

silseskwioksany, których badania dotyczą opracowywania nowych szlaków 

syntetycznych, bazujących na procesach katalitycznych. W rezultacie otrzymywane 

są nowe układy o zadanych właściwościach i w następstwie potencjalnym 

zastosowaniu. Badania katalityczne zmierzające ku opracowywaniu nowych metod 

syntez związków krzemoorganicznych (w tym silseskwioksanów) są w kręgu 

zainteresowań Poznańskiej grupy krzemoorganików. Obejmują one 

w szczególności procesy takie jak hydrosililowanie, sililujące sprzęganie czy 

metateza.  

Reakcja sililującego sprzęgania, znana także pod nazwą sprzęgania Marcińca, 

(Silylative Coupling = SC), została odkryta w grupie badawczej Prof. Marcińca 

w latach 80-tych XX wieku i nadal jest fundamentalnym procesem w chemii 

związków krzemu (ale także germanu i boru), prowadzącą do syntezy 

nienasyconych połączeń krzemoorganicznych (metaloido-organicznych) [43]. 

Obejmuje ona aktywację wiązania węgiel - wodór przy α i β atomie węgla grupy                      

-HC=CH2 oraz wiązania węgiel-krzem Cwinyl-Si w cząsteczce Si-HC=CH2, 

z jednoczesną eliminacją cząsteczki etylenu (mechanizm insercji-eliminacji) [44–

46]. Komplementarnym procesem, który również jest rozwijany w Zakładzie 

Chemii Metaloorganicznej, jest metateza krzyżowa (Cross – Metathesis = CM). 

O jej istocie i uznanej uniwersalności, a także powszechnej aplikacji w syntezie 

organicznej i metaloorganicznej świadczyć może uhonorowanie jej Twórców 

Nagrodą Nobla w roku 2005 [47]. Obie reakcje są efektywne, a także stereo- 

i regioselektywne w kierunku nienasyconych, funkcjonalizowanych pochodnych 

krzemoorganicznych. W przypadku metatezy krzyżowej głównymi produktami są 

1,2-podstawione alkeny, a w sililującym sprzęganiu można regioselektywnie 

otrzymać izomeryczne 1,1-dipodstawione sililoalkeny, co przedstawiono na Rys. 

10.  

 

 



 

 

 
 

Rysunek 10.  Ogólne schematy procesu sililującego sprzęgania i metatezy krzyżowej 

Figure 10. General routes for silylative coupling and cross-metathesis 

 

Innym procesem, który w chemii związków krzemu ma wiodące znaczenie, to 

reakcja hydrosililowania (Hydrosilylation = HS), będąca kluczowym narzędziem                 

w przemysłowej syntezie układów krzemoorganicznych [48, 49]. To katalityczny 

proces addycji wiązania Si-H do wiązania wielokrotnego, głównie węgiel-węgiel 

(C=C i C≡C) i węgiel-heteroatom (C=O, C=N), ale także heteroatom-heteroatom 

(N=N, N=O). Reakcja ta prowadzona jest w obecności kompleksów metali 

przejściowych, m.in. platyny (Karstedt=[Pt2(dvds)3]), niklu, rodu czy irydu, 

w postaci homo- i heterogenicznej, ale także z udziałem kwasów Lewisa, np. AlCl3. 

W rezultacie, zależnie od stosowanego katalizatora i warunków reakcji, 

otrzymywane są nasycone lub nienasycone układy krzemoorganiczne (o budowie 

molekularnej, jak i makromolekularnej (Rys. 11.) [50].  

 

 
 

Rysunek 11.  Ogólny schemat procesu hydrosililowania 

Figure 11. General path for hydrosilylation reaction 

 

W świetle pojawiających się publikacji i patentów związanych 

z wykorzystaniem powyższych typów przemian katalitycznych w syntezie 

krzemoorganicznej, postanowiono zweryfikować ich potencjał w chemii 

silseskwioksanów, a szczególnie układów DDSQ. Reaktywność pochodnych 

silseskwioksanu  DDSQ  z  dwiema  funkcyjnymi  grupami   Si-HC=CH2  (DDSQ- 
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2SiVi) została testowana w procesach sililującego sprzęgania (SC) i metatezy (CM) 

z olefinami. W rezultacie prowadzonych badań opracowano warunki umożliwiające 

efektywne przeprowadzenie obu procesów, tj. sililującego sprzęgania, który 

katalizowany jest kompleksem rutenu [RuHCl(CO)(PCy3)2] z CuCl jako 

kokatalizatorem oraz metatezy krzyżowej z udziałem katalizatora Grubbs’a                        

I generacji [RuCl2(PCy3)2(=CHPh)] (Rys. 12.) [38, 51]. Optymalizacja ww. 

procesów pozwoliła na opracowanie stereoselektywnej procedury syntez (E)-

dialkenylopodstawionych silseskwioksanów typu DDSQ, w których jedynym 

produktem ubocznym jest etylen. W przypadku reakcji metatezy, ze względu na 

brak reaktywności winylosilanów z podstawnikami Me przy atomie krzemu, 

stosowano pochodne DDSQ z podstawnikiem R = C6H5, C6H4-OMe-4 [38, 51]. 

Jako olefiny w badaniach wykorzystano całą gamę związków od alkenów 

alifatycznych, układów sililowych po podstawione styreny. Z aplikacyjnego punktu 

widzenia, pochodne p-bromo-styrylowe mogą być wykorzystane w dalszych 

modyfikacjach, np. w reakcji sprzęgania Heck’a. Zaletą opracowanej metodologii 

jest, oprócz dostępności reagentów, tolerancja na różnorodne grupy funkcyjne 

(zarówno elektronodonorowe, jak i elektronoakceptorowe), wysoka wydajność 

otrzymywanych produktów (83 – 99%), ale przede wszystkich stereoselektywność 

reakcji, w której generowane są wiązania etenylowe (Si-HC=CH-R
1
; E, E >99%).  

 

 

 
 

Rysunek 12.  Schemat otrzymywania difunkcjonalizowanych silseskwioksanów DDSQ o budowie 

molekularnej w procesach HS, SC i CM 

Figure 12. Synthetic path for molecular difunctionalized DDSQ silsesquioxanes via HS, SC and CM 

 

W kolejnych badaniach dwufunkcyjnej pochodnej DDSQ, zweryfikowano 

reaktywność układu DDSQ-2SiH w procesie hydrosililowania podstawionych 

styrenów (Rys. 12.) [39]. Reakcję hydrosililowania prowadzono w obecności 

katalizatora Karstedt’a  ([Pt2(dvds)3]),  który  obok katalizatora Speier'a ([H2PtCl6]),  



 

 

jest związkiem powszechnie stosowanym, również w skali przemysłowej [49]. 

Interesującym aspektem prowadzonych badań było wykorzystanie techniki FT-IR 

in situ, umożliwiającej określenie realnego czasu trwania reakcji poprzez 

obserwację zaniku pasm pochodzących od drgań rozciągających wiązań Si-H, które 

obserwowane są na widmach mieszaniny reakcyjnej przy 900 cm
-1 

(Rys. 13.).  

 

 

Rysunek 13.  Porównanie widm FT-IR mieszaniny 4-(naftylo)-styrenu i DDSQ-2SiH przed i po reakcji HS 

Figure 13. Comparison of FT-IR spectra of a starting and post reaction mixtures of the HS of 4-(1-

naphthyl)-styrene and DDSQ-2SiH 

 

W rezultacie prowadzonych badań zoptymalizowano warunki procesu, 

umożliwiając tym samym opracowanie dogodnej metodyki syntezy diarylowych 

pochodnych silseskwioksanu DDSQ, które od rdzenia są oddzielone mostkiem 

etylowym. Otrzymane produkty zostały scharakteryzowane pod kątem ich 

właściwości termicznych (TGA) a także spektroskopowych (UV-Vis). Analiza 

termograwimetryczna przeprowadzona w azocie potwierdziła wysoką stabilność 

termiczną otrzymanych pochodnych w postaci wysokich wartości temperatur                     

5 i 10% ubytku masy. Uzyskano następujące wyniki dla produktów 

hydrosililowania: DDSQ-2Si-a Td
5% 

=408°C i Td
10% 

=440°C, DDSQ-2Si-b Td
5% 

=388°C i Td
10% 

=433°C, DDSQ-2Si-c Td
5% 

=422°C i Td
10% 

=472°C, DDSQ-2Si-d 

Td
5% 

=414°C i Td
10% 

=473°C. Natomiast analiza UV-Vis pozwoliła na wykazanie 

interesujących przesunięć hipsochromowych maximum długości fal absorpcji 

produktów w porównaniu z wyjściowymi reagentami (przykładowe widmo dla 4-

(naftylo)-styrenu (olefina b), DDSQ-2SiH i produktu hydrosililowania DDSQ-2Si-

b przedstawiono na Rys. 14.).   
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Rysunek 14.  Znormalizowane widmo absorpcji UV-Vis dla roztworów DDSQ-2SiH, olefiny b and DDSQ-

2Si-b w CHCl3 

Figure 14. Normalized UV-Vis absorption spectra of DDSQ-2SiH, olefin b and DDSQ-2Si-b in CHCl3 

solution 

 

Rezultaty te mogą wskazywać na zaangażowanie rdzenia Si-O-Si 

w generowanie stanów wzbudzonych, co zostało odnotowane przez Laine’a 

i współpracowników dla oktapodstawionych silseskwioksanów typu T8, a także 

DDSQ z podstawnikami arenowymi [24, 52]. Właściwości fotofizyczne, jak 

i termiczne, otrzymanych układów mogą sugerować potencjalną aplikację 

w materiałach o charakterze fotoluminescencyjnym.  

Badania w zakresie otrzymywania tetrawodoropodstawionego silseskwioksanu 

DDSQ (DDSQ-4OSiH) [42] o budowie otwartej typu M4T8 zostały rozszerzone 

w aspekcie jego modyfikacji na drodze hydrosililowania (HS). Celem 

wyselekcjonowania najbardziej optymalnego układu katalitycznego, weryfikacji 

poddano szereg katalizatorów znanych z aktywności w procesie hydrosililowania, 

m.in. [Pt2(dvds)3], [IrCl(cod)]2, [RhCl(cod)]2, [RhCl(PPh)3],
 

a także 

[Pt(IPr*)(dvds)] (IPr*= 1,3-bis{2,6-bis(difenylometylo)-4-metylofenylo}-imidazol-

2-yliden), kompleks z ligandem N-heterokarbenowym, opracowany przez Patrycję 

Żak i współpracowników (Rys. 15.) [53].  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 15.  Schemat wykorzystania tetrawodoropodstawionego silseskwioksanu DDSQ (DDSQ-4OSiH) 

w reakcji hydrosililowania z olefinami 

Figure 15. Synthetic path the use of tetrahydrofunctionalized DDSQ (DDSQ-4OSiH) in hydrosilylation 

with olefins 

 

Zakres realizowanych prac pozwolił na optymalizację procesu i wybór 

katalizatora - kompleksu Karstedt’a ([Pt2(dvds)3]), który wykazywał największą 

aktywność i selektywność w kierunku otrzymywania produktu β-podstawienia. 

Realny czas całkowitej (>99%) konwersji wiązania Si-H (który był monitorowany 

z użyciem techniki FT-IR in situ) wynosił od 23 minut do 4 godzin i pozwolił na 

efektywne i selektywne otrzymanie szeregu tetrapodstawionych pochodnych układu 

otwartego DDSQ (M4T8) (Rys. 16.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 16.  Wykresy kinetyczne procesu HS olefin 2a-c z DDSQ-4OSiH katalizowane przez 1[Pt2(dvds)3] 

(10-4), 2[Pt(IPr*)(dvds)] (10-4), 3[Pt2(dvds)3] (10-5) oznaczone metodą FT-IR in situ 

Figure 16. Kinetic plots for the HS of 2a-c with DDSQ-4OSiH catalyzed by 1[Pt2(dvds)3] (10-4), 
2[Pt(IPr*)(dvds)] (10-4), 3[Pt2(dvds)3] (10-5) and determined by in situ FT-IR 
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Jedynie w przypadku styrenów, proces zachodził z ponad 70% selektywnością 

otrzymywania produktu β-w stosunku do α -podstawienia, co było spowodowane 

wpływem elektronowym pierścienia fenylowego. Przeprowadzone badania 

zachęciły nas do weryfikacji wpływu rozmieszczenia wiązania Si-H / Si-HC=CH2 

na reaktywność tych związków. Zrealizowano to z użyciem 

tetrawinylopodstawionej pochodnej DDSQ i kilku silanów (niesymetrycznych 

disiloksanów) [54] i zastosowaniem dwu kompleksów platyny, o najwyższej 

aktywności w przypadku DDSQ-4OSiH, tj. [Pt2(dvds)3] i [Pt(IPr*)(dvds)] (Rys. 

17.) [53]. Uzyskano bardzo interesujące rezultaty, dowodzące komplementarności 

usytuowania wiązań Si-H w czynniku hydrosililującym, a przeprowadzone testy 

pozwoliły na opracowanie wydajnej metody otrzymywania tetrapodstawionych 

silseskwioksanów typu DDSQ. 

 

 

 
 

Rysunek 17.  Schemat wykorzystania tetrawinylopodstawionego silseskwioksanu DDSQ (DDSQ-4OSiVi) 

w reakcji hydrosililowania z silanami 

Figure 17. Synthetic path the use of tetravinylfunctionalized DDSQ (DDSQ-4OViH) in hydrosilylation 

with olefins 

 

W kolejnym etapie badań postanowiono zweryfikować reaktywność 

katalityczną ugrupowania etynylosiloksylowego, które jest przyłączone do rdzenia 

typu T8 w procesie hydrosililowania wodorosilanami (Rys. 18.) [55]. 

Przeprowadzono serię badań i optymalizację procesu, która dotyczyła m.in. doboru 

odpowiedniego katalizatora ([Pt2(dvds)3], [{Rh(cod)(OSiMe3)}2], [{RhCl(cod)}2], 

[RhCl(PPh3)3], [Fe(CO)3(dvds)], [RuHCl(CO)(PPh3)3]) i jego stężenia, 

wykorzystania różnych silanów (wpływ efektów elektronowych i sterycznych grup 

R
2
), stechiometrii reagentów, a także temperatury i czasu jego prowadzenia. W toku 

prac wykazano, że najwyższą aktywnością katalityczną, ale i selektywnością, 

charakteryzowały się: [Pt2(dvds)3] oraz [RuHCl(CO)(PCy3)2]. Interesującą 

obserwacją był fakt, że każdy z układów katalitycznych charakteryzował się 

odmienną regio- i stereoselektywnością formowania izomerycznego produktu typu 

β lub α. 



 

 

 
 

Rysunek 18.  Schemat hydrosililowania etynylosiloksypodstawionego T8 POSS silanami 

i diwodoropodstawionymi związkami krzemu 

Figure 18. Synthetic path for the hydrosilylation of ethynylsiloxysubstituted T8 POSS with silanes                   

and dihydrosubstituted organosilicon compounds 

 

Efekt ten można wyjaśnić na podstawie różnic w mechaniźmie procesu 

i możliwym, kierującym wpływie grupy -OSiMe2- przy wiązaniu –C≡CH, tj. 

prawdopodobną koordynacją atomu tlenu do atomu rutenu [56, 57]. Wyniki badań 

pozwoliły opracować  selektywną i wydajną metodę syntezy β-(E)                                         

i α-alkenylosilanów zakotwiczonych na rdzeniu silseskwioksanu typu T8 oraz                    

struktur, w których fragment diorganopodstawionego związku krzemu łączy dwa 

rdzenie w jeden układ.  

 

3. OTRZYMYWANIE MAKROMOLEKULARNYCH ORGANICZNO-

NIEORGANICZNYCH UKŁADÓW Z WYKORZYSTANIEM 

SILSESKWIOKSANÓW TYPU DOUBLE-DECKER 

 

Jak zaznaczono w poprzednim rozdziale, drugim kierunkiem rozwoju 

i aplikacji silseskwioksanów typu double-decker jest chemia układów 

kopolimerowych, w których jednostka DDSQ stanowi fragment wbudowany 

w łańcuch główny polimeru. Procesy na drodze których prowadzone są 

wspomniane powyżej syntezy obejmują m.in. reakcje polikondensacji, poliaddycji, 

substytucji nukleofilowej czy hydrosililowania [5, 58–64]. Otrzymane w rezultacie 

polimery hybrydowe charakteryzują się lepszymi właściwościami termicznymi czy 

mechanicznymi (wyższe wartości Td
5%

 i Td
10%

 a także twardości czy modułu 

Younga [10, 11]) w  odniesieniu  do  ich  organicznych  analogów.  Jest  to efektem 

wbudowania  tego  silseskwioksanu  w  łańcuch  polimeru,  a  nie  jak  w przypadku 

86 B. DUDZIEC  
   



 

SILSESKWIOKSANY JAKO PREKURSORY I SKŁADNIKI MATERIAŁÓW HYBRYDOWYCH 87 
  

 

silseskwioksanów typu T8, jako grupa wisząca lub terminalna łańcucha 

polimerowego. Literatura dotycząca przemian katalitycznych syntez polimerów 

krzemoorganicznych wprowadza pojęcie kopolikondensacji, dla sililującego 

sprzęgania (Silylative Coupling Copolycondensation = SCC) oraz metatezy 

krzyżowej dienów acyklicznych (Acyclic Diene METathesis = ADMET) [65]. 

W związku z powyższym postanowiono zweryfikować reaktywność zarówno 

pochodnej DDSQ-2SiH i DDSQ-2SiVi w procesie hydrosililowania i sililującego 

sprzęgania/metatezy krzyżowej. W przypadku DDSQ-2SiVi przeprowadzono testy 

z wybraną grupą dienów ze sprzężonymi wiązaniami π (Rys. 16.) [38, 51, 66]. Brak 

reaktywności pochodnej DDSQ-2SiVi z grupą interną R = Me w reakcji ADMET, 

umożliwił wykorzystanie tej pochodnej w procesie kopolikondensaji SCC, 

pochodna R = Ph została użyta wykorzystana w modyfikacji na drodze ADMET. 

Przeprowadzono badania z szeregiem dienów arylowych a także pochodnych 

styrylowych ze sprzężonymi wiązaniami π (i heteroatomami F, S), co pozwoliło na 

otrzymanie kopolimerycznego produktu z wbudowanym rdzeniem DDSQ 

w łańcuch główny polimeru, z jednoczesnym zachowaniem fragmentów silileno-

etenylo-arylenowych o geometrii wiązania podwójnego E (JH-H = 19,2 Hz). 

 

 

 

Rysunek 19.  Schemat otrzymywania kopolimerów silseskwioksanów DDSQ w procesach HS, SCC 

i ADMET 

Figure 19. Synthetic path for copolymeric DDSQ-based systems via HS, SCC and ADMET 

 

Otrzymane materiały scharakteryzowano spektroskopowo oraz za pomocą 

chromatografii żelowej (GPC), dzięki której wyznaczono stopień polimeryzacji 

w  zakresie  n = 3 do 10 (Tab. 1). Uzyskane  wyniki były uzależnione od reagentów,  

 



 

 

czyli struktury zastosowanego dienu (m.in. ilości pierścieni fenylowych), typu 

reakcji a także czasu jej prowadzenia.  

 

Tabela 1.  Masy molekularne i współczynniki PDI i DPn kopolimerów DDSQ-2Si- wyznaczone na 

podstawie analizy GPC 

Table 1. Molecular weights, PDI and DPn of DDSQ-2Si- cooligomers based on GPC measurements 

 

Skrót kopolimeru DDSQ-2Si- 

(metoda syntezy) 
Mn [g×mol-1] Mw [g×mol-1] PDI DPn 

A (HS) 4200 6300 1.48 3 

B (HS) 7400 11800 1.60 5 

C (HS) 7800 14100 1.85 3 

D (HS) 4600 8400 1.84 3 

1Ph (SCC) 11000 20300 1.9 8 

1Ph (ADMET) 10700 17900 1.6 7 

2Ph (SCC) 10400 17800 1.7 7 

2Ph (ADMET) 13200 29900 2.3 9 

3Ph (SCC) 10200 18200 1.8 7 

Naph (SCC) 5200 7300 1.40 3 

Naph (ADMET) 9100 13600 1.49 5 

Ant (SCC) 6000 8900 1.48 4 

Ant (ADMET) 13000 29200 2.24 8 

F-Ph (SCC) 5400 6000 1.11 3 

F-Ph (ADMET) 18300 46100 2.52 10 

Thi (SCC) 5200 11000 2.12 3 

              PDI = Mw/Mn; DPn = średnia wartość stopnia polimeryzacji 

 

Układy, które zostały wyizolowane, scharakteryzowano także pod względem 

stabilności termicznej, a analiza TGA w N2 wykazała ich wysoką odporność 

termiczną (do ok. 575°C Td
10%

). Wyznaczone wartości temperatur 5 i 10% ubytku 

były zależne m.in. od budowy olefiny oraz typu zastosowanego procesu i wahały 

się w zakresie 291-515°C, dla Td
5%

 (N2) i 403-575°C, dla Td
10% 

(N2) (Tab. 2.).  

Wykonano także pomiary kąta zwilżenia (WCA) powłok przygotowanych na 

płytkach stalowych, których uzyskane wartości w zakresie 96-104° klasyfikują te 

układy jako materiały o charakterze hydrofobowym. Wybrane próbki analizowano 

także za pomocą techniki nanoindentancji, która pozwoliła na wyznaczenie modułu 

Young'a 1,81 do 2,72 GPa (Tab. 3.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 B. DUDZIEC  
   



 

SILSESKWIOKSANY JAKO PREKURSORY I SKŁADNIKI MATERIAŁÓW HYBRYDOWYCH 89 
  

 

Tabela 2.  Termiczne właściwości kooligomerów (pomiar w N2) 

Table 2. Thermal properties of cooligomers (measurements in N2) 

 

Skrót kopolimeru DDSQ-2Si- 

(metoda syntezy) 

Temp. ubytku masy [oC] Pozostałość w  1000oC  
[%] 

5% 10% 

A (HS) 417 479 67* 

B (HS) 507 533 77* 

C (HS) 475 518 58* 

D (HS) 477 503 69* 

1Ph (SCC) 361 460 70 

1Ph (ADMET) 470 546 74 

2Ph (SCC) 515 565 73 

2Ph (ADMET) 486 541 68 

3Ph (SCC) 484 546 73 

Naph (SCC) 464 567 62 

Naph (ADMET) 431 531 65 

Ant (SCC) 512 575 58 

Ant (ADMET) 467 553 62 

F-Ph (SCC) 398 518 31 

F-Ph (ADMET) 291 437 58 

Thi (SCC) 314 403 58 

         *Pozostałość w 800oC [%] 

 

Tabela 3.  Wartości współczynnika Young’a dla próbek kopolimerów DDSQ-2Si- 

Tabela 3. Young modulus for the DDSQ-2Si- copolymer samples 

 

Skrót kopolimeru DDSQ-2Si- 

(metoda syntezy) 
Moduł Young’a [GPa] 

1Ph (SCC) 1.81 ± 0.09 

2Ph (SCC) 2.16 ± 0.22 

3Ph (SCC) 2.02 ± 0.18 

1Ph (ADMET) 2.44 ± 0.21 

2Ph (ADMET) 2.72 ± 0.20 

 

Hydrosililowanie, było kolejnym procesem katalitycznym wykorzystanym do 

syntezy makromolekularnych połączeń z fragmentem DDSQ wbudowanym 

w łańcuch główny kopolimeru. w ramach realizowanych badań prowadzono 

weryfikację reaktywności układu DDSQ-2SiH z dwuwinylopodstawionymi 

pochodnych styrenów (Rys. 19.) [39]. Zoptymalizowane warunki reakcji dla 

związków molekularnych, opisane w poprzednim rozdziale, zostały zaadoptowane 

do syntezy układów makromolekularnych. Reakcje prowadzone były 

z wykorzystaniem katalizatora Karstedt’a, a optymalizacja procesu umożliwiła 

całkowitą konwersję substratu DDSQ-2SiH. Postęp przebiegu reakcji był 

analizowany za pomocą techniki FT-IR in situ, która pozwoliła oszacować realny 

czas jego trwania (17-28 godz.), na podstawie zaniku pasm pochodzących od drgań 

rozciągających wiązań Si-H (ν=900 cm
-1 

- procedura analogiczna do opracowanej 

na układów molekularnych). Uzyskane w ramach prowadzonych badań kopolimery 

zostały scharakteryzowane spektroskopowo, a analiza GPC wskazała na otrzymanie 

połączeń   oligomerycznych   –   stopień   polimeryzacji   rzędu   n  =  3-5  (Tab.  1).  



 

 

Jednocześnie przeprowadzono badania ich stabilności termicznej, a wykonana 

analiza TGA sugeruje (Td
5%

 = 417-507°C, Td
10%

 = 479-533°C), że obecność mostka 

etylowego między grupą arylową a fragmentem rdzenia DDSQ nie wpływa 

znacząco na odporność termiczną uzyskanych materiałów (w porównaniu z ich 

analogami alkenylowymi) (Tab. 2). Dodatkowo, wykonano analizę właściwości 

absorpcyjnych w zestawieniu z ich analogami molekularnymi, a uzyskane rezultaty 

są zbieżne. W efekcie prowadzonych prac opracowano metodykę wydajnej syntezy 

makromolekularnych połączeń arylo-etylowych z fragmentem DDSQ 

wbudowanym w łańcuch kopolimeru.  

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
Badania opisane w niniejszej pracy stanowią zestawienie wyników uzyskanych                  

w ramach rozprawy habilitacyjnej autorki, uzupełnionej o aktualne rezultaty prac. 

Przytoczone rezultaty wpisują się w trendy nowoczesnej syntezy metaloorganicznej,                         

a szczególnie jej wąskiej specjalizacji jaką jest chemia silseskwioksanów. Ich efekt, to 

opracowanie oryginalnych strategii syntetycznych, które wykorzystują układy 

krzemoorganiczne, jakimi są silseskwioksany typu T8 oraz DDSQ w otrzymywaniu 

molekularnych, funkcyjnych pochodnych.  Dwufunkcyjne pochodne DDSQ mogą być 

prekursorami analogicznych układów makromolekularnych, o charakterze 

hybrydowym. Wykorzystanie przedstawionych silseskwioksanów, tj. T8-OSiC≡CH, 

DDSQ-2SiH, DDSQ-2SiVi czy DDSQ-4OSiH jako substratów do dalszych 

przekształceń, znacznie rozszerza ich możliwości aplikacyjne. Szczególnie                              

w odniesieniu do wykorzystania procesów katalitycznych, m.in. sililującego sprzęgania, 

metatezy czy hydrosililowania, jako sposobów ich modyfikacji.. To aspekt, który 

wpływa na poszerzenie wiedzy w temacie metodologii funkcjonalizacji 

silseskwioksanów powyższych typów oraz ich użycia w otrzymywaniu materiałów 

hybrydowych o unikalnej architekturze i interesujących właściwościach fizycznych, 

jako wysoce specjalistycznych układów tzw. „fine-chemicals”. 
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ABSTRACT 

 

The design and development of highly selective methods for the synthesis                  

of functionalized olefins based on sequential catalytic reactions using organosilicon 

reagents have been the subject of extensive study because of their versatile 

application in organic and organometallic synthesis. The ruthenium-catalyzed 

silylative coupling of olefins with vinyl-substituted organosilicon compounds 

(discovered by professor Bogdan Marciniec and co-workers in Poznań) represents 

one of the most efficient methods for the synthesis of stereodefined alkenylsilanes 

and isomeric bis(silyl)alkenes, which are particularly attractive scaffolds for further 

transformations including palladium-catalyzed cross-coupling with organic halides 

(Hiyama coupling) or substitution with organic and inorganic electrophiles. The 

unique feature of these methodologies is that the stereochemistry of the overall 

processes can be controlled during the initial step as the subsequent desilylation 

usually proceeds with retention of the configuration at the carbon atom and allows 

the formation of stereodefined products.  

The sequential silylative coupling - Hiyama coupling has been successfully 

used for stereoselective synthesis of (E)-stilbenes, bis-(E)-styrylarenes, stilbenoid 

dendrimers and poly(arylene-vinylene)s. On the other hand, the combination                   

of silylative coupling with electrophilic halodesilylation reaction has been applied 

for the selective preparation of synthetically useful alkenyl halides (e.g. (E)-styryl 

halides, (E)-N-2-iodovinylcarbazole, (E)-N-2-iodovinylamides) – versatile coupling 

partners in palladium-catalyzed Suzuki and Sonogashira couplings, leading to vide 

variety of stereodefined β-substituted (E)-enimides, (E,E)-dienimides and (E)-

enynimides as well as related π-conjugated derivatives of N-substituted carbazole. 

The discovery of sequential silylative coupling and rhodium- or iridium-catalyzed 

acylation reactions is of great importance in the synthesis of (E)-α,β-unsaturated 

ketones.  

The article highlights recent developments and covers literature mainly from 

the last decade in the sequential (also one-pot) synthetic strategies including 

ruthenium-catalyzed silylative coupling followed by desilylative cross-coupling, 

acylation and halogenation, leading to stereodefined π-conjugated organic 

derivatives which are widely applied as fine chemicals, functional materials                     

or building blocks in organic synthesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: silylative coupling 

Słowa kluczowe: sililujące sprzeganie 



 

 

WPROWADZENIE  

 
Opracowanie w roku 1984 warunków reakcji sililującego sprzęgania olefin                      

z winylosilanami  było spektakularnym sukcesem grupy naukowej pod wodzą profesora 

Bogdana Marcińca.[1] Stanowiło ono istotny wkład w rozwój poznańskiej szkoły 

chemii krzemu, z której wywodzą się autorzy niniejszego opracowania. Reakcja 

sililującego sprzęgania olefin z winylosilanami, czasem nazywana metatezą lub 

sprzęganiem Marcińca, od samego początku zyskała uznanie jako jedna z najbardziej 

perspektywicznych metod syntez związków krzemoorganicznych.[2, 3] 

Geneza reakcji sililującego sprzęgania winylosilanów sięga początku lat 

osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to w zespole poznańskim podjęto badania 

reakcji hydrosililowania winylotrialkoksysilanów trialkoksysilanami w obecności 

związków koordynacyjnych rutenu. Analiza produktów reakcji dostarczyła dowodów 

potwierdzających, że oprócz oczekiwanego produktu addycji powstaje również 

nienasycony produkt uboczny - bis(sililo)eten oraz wydziela się etylen. Struktura 

produktów reakcji oraz szereg oryginalnych badań mechanistycznych z użyciem 

deuterowanych reagentów pozwoliły stwierdzić, że w reakcji tej nie następuje, jak 

postulowano na wczesnym etapie badań, charakterystyczne dla metatezy rozszczepienie 

wiązania C=C. Okazało się natomiast, że zaobserwowana przemiana stanowi całkowicie 

nowy proces katalityczny przebiegający poprzez rozerwanie wiązania węgiel–wodór               

w cząsteczce olefiny oraz wiązania węgiel–krzem w cząsteczce winylosilanu, co 

skutkuje wspomnianym wydzieleniem cząsteczki etylenu (Schemat 1).[4]  

 

 

 

Schemat 1.  Sililujące sprzęganie alkenów z winylosilanami 

Scheme 1. Silylative coupling of alkenes with vinylsilanes 

 

Katalizatorami procesu sililującego sprzęgania są związki koordynacyjne metali 

przejściowych (Ru, Rh, Co, Ir), zawierające lub zdolne do generowania w trakcie 

reakcji wiązania M-H i M-Si.[5] Mechanizm tej reakcji (Schemat 2) zakłada insercję 

cząsteczki   winylosilanu   do   wiązania   M-H,   β-transfer   grupy   sililowej  do metalu                            
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z jednoczesną eliminacją cząsteczki etylenu - co prowadzi do utworzenia wiązania                  

M-Si, a następnie insercję alkenu i eliminację produktu na drodze β-przeniesienia 

wodoru z odtworzeniem wyjściowego kompleksu hydrydowego M-H.[5] 

 

 
 

Schemat 2.  Mechanizm reakcji sililujacego sprzęgania alkenów z winylosilanami 

Scheme 2. Mechanism of silylative coupling of alekes with vinylsilanes 

 

Intensywne badania prowadzone w zespole poznańskim od początku lat 90-tych 

ubiegłego wieku zaowocowały opracowaniem selektywnych metod syntez wielu 

nienasyconych związków krzemu na drodze katalitycznych reakcji sililującego 

sprzęgania winylosilanów, głównie w obecności kompleksów rutenu i rodu, z szeroką 

gamą funkcjonalizowanych olefin. Efektem prowadzonych badań było  odkrycie 

nowych, wydajnych metod sililowania m.in. podstawionych styrenów,                                  

N-winyloamidów, N-winylokarbazolu oraz eterów winylowych.[6] Większość z tych 

reakcji, dzięki zastosowaniu katalizatorów rutenowych, przebiega z wysoką 

selektywnością w kierunku pochodnych (E)-winylowych. Reakcje sililującego 

sprzęgania z powodzeniem zastosowano również do funkcjonalizacji 

multiwinylopodstawionych związków krzemoorganicznych takich jak cyklosiloksany, 

cyklosilazany, silseskwioksany i sferokrzemiany oraz modyfikacji 

winylopodstawionych polisiloksanów.[6] Zbadano również reaktywność dwuwinylo-

podstawionych związków krzemoorganicznych w konkurencyjnych procesach 

katalitycznej polikondensacji i wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji na drodze sililującego 

sprzęgania. Molekularne i makromolekularne produkty reakcji sililującego sprzęgania 

znalazły liczne zastosowania w syntezie nowych materiałów o właściwościach 

optoelektronicznych i luminescencyjnych.[6] W tym kontekście, na szczególną uwagę 

zasługują  modyfikowane  silseskwioksany   i   sferokrzemiany,   stosowane  w  syntezie  

 



 

 

nanokompozytów i nanomateriałów, z uwagi na ich odporność chemiczną i specyficzne 

właściwości fizykochemiczne.  

Produkty reakcji sililującego sprzęgania na przestrzeni lat znalazły także liczne 

zastosowania w chemii organicznej jako prekursory w syntezie π-sprzężonych 

związków organicznych.[7] Największe zainteresowanie budzi wykorzystanie reakcji 

sililującego sprzęgania w sekwencyjnych lub tandemowych procesach 

sililowania/desililowania olefin i dienów. Kluczowym etapem opracowanych 

metodologii jest zastosowanie otrzymywanych  w pierwszym etapie produktów 

krzemoorganicznych, szczególnie (E)-styrylosilanów, (E)-β-sililowinylo-amidów, 1,1-

bis(sililo)etenów i (E)-1,2-bis(sililo)etenów, w stereospecyficznych procesach tworzenia 

wiązań węgiel-węgiel (tj. w katalitycznych reakcjach sprzęgania Hiyamy i acylowania), 

oraz węgiel-halogen (tj. w reakcjach bromo- i jododesililowania), prowadzących do 

produktów organicznych o ściśle przewidywalnej strukturze. Wzbogacenie cząsteczek 

nienasyconych substratów organicznych w grupy sililowe, jako etap inicjujący proces 

aktywacji wiązań C-H w olefinach, ukierunkowuje bowiem dalszy proces ich 

selektywnej funkcjonalizacji, co ma niebagatelne znaczenie w syntezie organicznej. 

W niniejszym artykule przeglądowym przedstawiamy najważniejsze zastosowania 

reakcji sililującego sprzęgania w selektywnej funkcjonalizacji alkenów i dienów, 

opublikowane w ostatnim piętnastoleciu (lata 2005-2020), ze szczególnym 

uwzględnieniem procesów sekwencyjnych przebiegających w jednym naczyniu 

reakcyjnym (tzw. reakcje one-pot). 

 

1. SYNTEZA HALOGENKÓW (E)-ALKENYLOWYCH 

 

Pierwsze doniesienie na temat zastosowania reakcji sililującego sprzęgania               

w syntezie jodków i bromków alkenylowych sięga 2009 roku i dotyczy pochodnych 

(E)-styrylowych.[8] Zawierało ono wyniki opracowania warunków 

umożliwiających efektywne przeprowadzenie zarówno reakcji sililującego 

sprzęgania styrenów z winylotrimetylosilanem (katalizowanej hydrydowym 

kompleksem rutenu(II) [RuH(Cl)(CO)(PPh3)3]) jak i halodesililowania za pomocą 

N-jodoimidu (lub N-bromoimidu) kwasu bursztynowego, w jednym naczyniu 

reakcyjnym, bez konieczności izolacji krzemoorganicznych produktów pośrednich 

(reakcja one-pot). Zaletą obu opisanych procesów jest dostępność i niski koszt 

reagentów, tolerancja na różnorodne grupy funkcyjne (zarówno elektronodonorowe, 

jak i elektronoakceptorowe) oraz wysoka wydajność (80-95%) i selektywność (E/Z 

= 97/3 – 99/1) reakcji, obserwowana niezależnie od położenia i rodzaju 

podstawników w pierścieniu aromatycznym (Schemat 3). Sekwencja 

wspomnianych reakcji była pierwszym przykładem selektywnej reakcji 

halogenowania terminalnych alkenów prowadzącej do otrzymania halogenków (E)-

alkenylowych. 
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Schemat 3.  Synteza bromków i jodków (E)-styrylowych ze styrenów w sekwencyjnych reakcjach 

sililującego sprzęgania i halodesililowania 

Scheme 3. Synthesis of (E)-styryl bromides and iodides from styrenes in a sequence of silylative coupling 

and halodesilylation reactions 

 

Odkrycie nowej metody syntezy halogenków (E)-styrylowych ze styrenów 

stanowiło zachętę do poszukiwania innych substratów sekwencyjnych reakcji 

sililującego sprzęgania i halodesililowania. Kolejnym etapem badań prowadzonych 

w zespole poznańskim było wykorzystanie reakcji sililującego sprzęgania                           

i jododesililowania w otrzymywaniu jodków alkenylowych zawierających azot: 

(E)-N-(2-jodowinylo)karbazolu[9] i (E)-N-(2-jodowinylo)ftalimidu.[10]
 

W tym 

wypadku bardziej efektywnym katalizatorem reakcji sililującego sprzęgania 

winylotrimetylosilanu ze związkami N-winylowymi był pięciokoordynacyjny 

kompleks rutenu(II), [RuH(Cl)(CO)(PCy3)2]. Użycie tego katalizatora zapewniło 

warunki reakcji umożliwiające efektywne przeprowadzenie obu procesów: reakcji 

sililującego sprzęgania i jododesililowania w jednym naczyniu reakcyjnym. 

Zastosowanie (E)-N-(2-jodowinylo)karbazolu jako uniwersalnej jednostki 

budulcowej zilustrowano przez wykorzystanie go w selektywnych reakcjach 

sprzęgania Suzuki-Miyaury i Sonogashiry prowadzących do powstania szerokiej 

gamy π-sprzężonych (E)-enynów i (E,E)-dienów zawierających grupy karbazolowe 

(Schemat 4).[9] Możliwe zastosowania
 

N-podstawionych π-sprzężonych 

pochodnych  karbazolu  obejmują   elektronikę   organiczną, optykę nieliniową oraz  



 

 

chemię sensorów; wchodzą one także w skład licznej grupy farmaceutyków                       

i alkaloidów.[11]
 

 

 

 

Schemat 4.  Synteza i przykładowe zastosowanie (E)-N-(2-jodowinylo)karbazolu 

Scheme 4. Synthesis and exemplary application of (E)-N-(2-iodovinyl)carbazole 

 

Badania reaktywności (E)-N-(2-jodowinylo)ftalimidu w katalitycznych 

reakcjach tworzenia wiązań węgiel-węgiel katalizowanych kompleksem palladu 

([Pd(PPh3)4]/K2CO3) zaowocowały opracowaniem nowych dróg syntez (E)-N-(2-

arylowinylo)ftalimidów w wyniku sprzęgania z kwasami aryloboronowymi oraz 

(E,E)-N-(buta-1,3-dienylo)ftalimidów w reakcjach z kwasami lub estrami (E)-

arylowinyloboronowymi (Schemat 5).[10] Sprzęganie Sonogashiry (E)-N-(2-

jodowinylo)ftalimidu z terminalnymi alkinami zawierającymi podstawniki arylowe, 

(cyklo)alkilowe i sililowe, zachodzące w obecności układu katalitycznego 

PdCl2(PPh3)2/CuI/
i
Pr2NH prowadziło z kolei do selektywnego uzyskania szeregu 

(E)-N-(but-1-en-3-yn-1-ylo)ftalimidów z dobrymi wydajnościami (60-84%)                      

i bardzo dobrą selektywnością (E/Z = 94/6 – 99/1).[10] Funkcjonalizowane                       

N-winyloftalimidy i ich pochodne zawierające π-sprzężone układy wiązań 

podwójnych są stosowane w syntezie niesteroidowych leków antyestrogenowych                 

i β2-adrenergicznych, środków ochrony roślin, fungicydów oraz prekursorów 

materiałów wykazujących właściwości emisyjne użyteczne w optoelektronice.[12] 

Kolejnym etapem badań nad zastosowaniem nienasyconych reagentów 

krzemoorganicznych w syntezie organicznej było użycie reakcji sililującego 

sprzęgania w syntezie (E)-β-jodoenamidów, (E)-β-jodoenimidów i (E)-β-

bromoenimidów.[13] Metody otrzymywania prekursorów krzemoorganicznych – 

szeregu sililowanych (E)-β-enamidów opracowano wykorzystując ponownie 

wysoką aktywność katalityczną kompleksu [Ru(Cl)(H)(CO)(PCy3)2] w reakcji 

sililującego sprzęgania winylowych pochodnych amidów z winylosilanami. 

Sililowane (E)-β-enamidy z powodzeniem wykorzystano jako reagenty                     

w  następczych  reakcjach  jodo-  i  bromodesililowania   w   obecności   czynników  

100 P. PAWLUĆ, M. ZARANEK  
   



 

SILILUJĄCE SPRZĘGANIE – UŻYTECZNE NARZĘDZIE SELEKTYWNEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 101 
  

 

halogenujących (N-halogenoimidów kwasu bursztynowego). Pozwoliło to na 

opracowanie wydajnych dróg syntez (E)-β-jodoenamidów, (E)-β-jodoenimidów                   

i (E)-β-bromoenimidów z dostępnych komercyjnie i syntezowanych na potrzeby 

projektu N-winyloamidów metodą ―one-pot‖ (Schemat 6).[13] 

 

 
 

Schemat 5.  Synteza i przykładowe zastosowanie (E)-N-(2-jodowinylo)ftalimidu 

Scheme 5. Synthesis and exemplary application of (E)-N-(2-iodovinyl)phthalimide 

 

 

Schemat 6.  Synteza (E)-β-jodoenamidów, (E)-β-jodoenimidów i (E)-β-bromoenimidów  

Scheme 6. Synthesis of (E)-β-iodoenamides, (E)-β-iodoenimides, and (E)-β-bromoenimides 

 

2. SYNTEZA (E)-α,β-NIENASYCONYCH KETONÓW 

 

Sekwencyjne procesy one-pot sililującego sprzęgania i desililującego 

acylowania  zastosowano  również  jako  metodę  selektywnego  otrzymywania α,β- 



 

 

nienasyconych ketonów z terminalnych alkenów. Reakcje desililującego 

acylowania winylosilanów zachodzą efektywnie przy użyciu chlorków kwasowych 

w obecności kwasów Lewisa,[14] jednak atrakcyjną alternatywą dla tej klasycznej 

reakcji substytucji grup sililowych chlorkami kwasowymi jest katalityczna reakcja 

acylowania winylosilanów bezwodnikami kwasowymi w obecności prostych 

związków koordynacyjnych metali grupy platyny, odkryta przez Narasakę                          

i współpracowników, oryginalnie przy wykorzystaniu kompleksu rodu(I), [{Rh(μ-

Cl)(CO)2}2].[15]  

W początkowej fazie badań wybrano optymalną katalityczną metodę 

otrzymywania ketonów (E)-styrylowych ze styrenów.[16] Po raz kolejny użyteczna 

okazała się reakcja sililującego sprzęgania podstawionych styrenów                                    

z winylotrimetylosilanem w obecności kompleksu [RuH(Cl)(CO)(PPh3)3], która                  

w sposób wydajny i selektywny prowadzi do (E)-β-(trimetylosililo)styrenów. 

Uzyskane styrylosilany następnie poddano reakcji z bezwodnikami kwasowymi                    

w obecności karbonylkowego kompleksu rodu(I), [{Rh(μ-Cl)(CO)2}2], co 

pozwoliło otrzymać szereg ketonów (E)-styrylowych z dobrymi wydajnościami 

(68-93%). Warto podkreślić, że opracowana metoda syntezy pozwoliła na 

wykorzystanie bezwodników nasyconych, nienasyconych oraz aromatycznych 

kwasów karboksylowych. Istotnym osiągnięciem prowadzonych badań było 

określenie warunków reakcji, umożliwiających efektywne przeprowadzenie obu 

procesów bez izolacji krzemoorganicznych produktów pośrednich (metoda one-pot) 

przy zachowaniu niemal 100% selektywności reakcji (E/Z >99/1). Opracowana                 

w ten sposób nowa metoda selektywnej syntezy ketonów (E)-styrylowych                         

w oparciu o sekwencyjne procesy sililującego sprzęgania podstawionych styrenów 

z winylotrimetylosilanem i reakcje acylowania (E)-β-(trimetylosililo)styrenów była 

pierwszym przykładem selektywnego acylowania styrenów w pozycji β- (Schemat 

7).  

W dalszych badaniach skoncentrowano się na poszukiwaniu warunków 

efektywnej kombinacji reakcji sililującego homo-sprzęgania winylosilanów                      

i desililującego acylowania uzyskanych (E)-1,2-bis(sililo)etenów bezwodnikami 

kwasowymi.[2] Pierwotnym celem było opracowanie nowej metody syntezy α,β-

nienasyconych 1,4-diketonów wykorzystując (E)-1,2-bis(sililo)eteny jako 

dwufunkcyjne prekursory krzemoorganiczne. Związki te otrzymano w wyniku 

reakcji sililującego homo-sprzęgania fenylodimetylowinylosilanu lub 

trimetylowinylosilanu w obecności kompleksów rutenu: [RuH(Cl)(CO)(PCy3)2] lub 

[{Ru(μ-Cl)Cl(CO)3}2]. Pomimo zastosowania nadmiaru czynnika acylującego,                  

w obecności kompleksu rodu(I), [{Rh(μ-Cl)(CO)2}2], podstawieniu ulegała jedynie 

jedna grupa sililowa w cząsteczce (E)-1,2-bis(sililo)etenu, co prowadziło do 

selektywnego    utworzenia    ketonów   (E)-β-(sililo)winylowych   przy   całkowitej  
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retencji konfiguracji wokół wiązania podwójnego.[2] Optymalizacja warunków 

prowadzenia procesu doprowadziła do opracowania nowej metody syntezy tych 

związków bezpośrednio z winylosilanów metodą one-pot, tj. bez konieczności 

izolacji 1,2-bis(sililo)etenu (Schemat 8). Po raz kolejny możliwe było 

wykorzystanie bezwodników kwasów należących do trzech wspomnianych 

wcześniej grup: nasyconych, nienasyconych i aromatycznych. 

 

 

 
Schemat 7.  Synteza α,β-nienasyconych ketonów z wykorzystaniem sekwencji reakcji sililującego 

sprzęgania i desililującego acylowania 

Scheme 7. Synthesis of α,β-unsaturated ketones using the sequence of silylative coupling and desilylative 

acylation reactions 

 

 
 

Schemat 8.  Synteza ketonów (E)-β-(sililo)winylowych na drodze sililującego sprzęgania i desililującego 

acylowania 

Scheme 8. Synthesis of (E)-β-(silyl)vinyl ketones via silylative coupling and desilylative acylation 

reactions 



 

 

Produkty sekwencyjnych reakcji sililującego sprzęgania i acylowania – ketony 

(E)-styrylowe i (E)-β-sililowinylowe są cennymi reagentami w syntezie 

organicznej, gdzie służą jako substraty m.in. reakcji addycji nukleofilowej, 

kondensacji Michaela oraz cykloaddycji Dielsa-Aldera.[17] 

 

3. SYNTEZA POCHODNYCH (E)-STILBENÓW 

 

Alkoksy lub siloksy podstawione (E)-styrylosilany mogą być doskonałymi 

reagentami w katalizowanej kompleksami palladu reakcji sprzęgania Hiyamy. 

Sekwencja reakcji sililującego sprzęgania oraz sprzęgania Hiyamy (także w wersji 

one-pot) została z powodzeniem wykorzystana do selektywnej syntezy wysoce                 

π-sprzężonych związków aryleno-winylenowych. W zależności od rodzaju użytego 

halogenku arylowego (mono-, di-, lub trihalogenki) można tę metodę zaadaptować 

do syntezy (E)-stilbenów,[18] bis-[(E)-styrylo]arenów[19] oraz tris-[(E)-

styrylo]arenów lub bardziej rozbudowanych stilbenoidów.[20] Przykładowe 

produkty sekwencyjnych reakcji sililowania/desililującego arylowania zebrano na 

Schemacie 9.  

 

 
Schemat 9.  Zastosowanie reakcji sililującego sprzęgania w syntezie pochodnych (E)-stilbenów 

Scheme 9. Application of silylative coupling in the synthesis of (E)-stilbene derivatives 

 

Reakcję sililującego sprzęgania można z powodzeniem wykorzystać również 

do syntezy układów makromolekularnych. Doniosłym przykładem takiej strategii 

jest otrzymywanie polimerów aryleno-winylenowych z wykorzystaniem 

alkoksypodstawionych    bis(sililo)etenów,    w   szczególności   produktów   reakcji  
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sililującego homo-sprzęgania izopropoksydimetylowinylosilanu, jako 

dwufunkcyjnych jednostek budulcowych w reakcji sprzęgania z dihalogenkami 

arylowymi (Schemat 10).[21] Na uwagę zasługuje wysoka selektywność reakcji 

sprzęgania Hiyamy w kierunku układów aryleno-(E)-winylenowych (>99%), 

pomimo powstawania mieszaniny sililowanych prekursorów w pierwszym etapie. 

 

 
 

Schemat 10.  Synteza aryleno-winylenów 

Scheme 10. Synthesis of arylene-vinylenes 

 

4. ZASTOSOWANIE 1,1-BIS(SILILO)ALKENÓW W SYNTEZIE 

ORGANICZNEJ 

 

Wewnątrzcząsteczkowa cyklizacja związków bis(winylosililowych)                         

w obecności kompleksów rutenu lub rodu prowadzi do selektywnego tworzenia 

układów z grupami egzo-metylenowymi pomiędzy atomami krzemu, tj. 1,1-

bis(sililo)etenów, które w warunkach reakcji z udziałem monowinylosilanów 

powstają jedynie jako produkty uboczne, towarzysząc głównym produktom - 1,2-

bis(sililo)etenom.[4] Wyniki badań nad syntezą polimerów aryleno-winylenowych 

wykazały z kolei, że oba izomery bis(sililo)etenów w reakcji arylowania Hiyamy 

dają ten sam produkt - będąc syntonem grup (E)-winylenowych.[21] 

Cykliczne 1,1-bis(sililo)alkeny zawierające podstawniki alkoksylowe przy 

atomach krzemu otrzymano w wyniku reakcji sprzęgania Hecka 2,2,4,4-

tetrametylo-1,5-dioksa-3-metyleno-2,4-disilacykloheptanu, będącego produktem 

reakcji wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji 1,2-bis(dimetylowinylosiloksy)etanu,[22] 

z jodkami arylowymi w obecności octanu palladu(II) i azotanu(V) srebra.[23] 

Związki te okazały się dogodnymi substratami w następczych reakcjach sprzęgania 

Hiyamy i, co za tym idzie, nowymi prekursorami w syntezie π-sprzężonych 

związków organicznych. Opracowanie optymalnego układu katalizator – aktywator 

– zasada wpłynęło na możliwość kontroli selektywności procesów arylowania 

bis(sililo)etenów, co pozwoliło praktycznie wyeliminować konkurencyjne procesy 

desililowania  czy  homo-sprzęgania  halogenków  arylowych,  stanowiące poważny  



 

 

mankament wszystkich reakcji sprzęgania z udziałem nukleofili 

krzemoorganicznych. Produktami desililującego arylowania cyklicznych 1,1-

bis(sililo)-2-aryloetenów były jednak (E)-stilbeny, a nie, jak pierwotnie zakładano, 

1,1,2-triaryloeteny.[23] W reakcji z jodkami (E)-styrylowymi otrzymano natomiast 

niesymetrycznie podstawione (E,E)-1,4-diarylobuta-1,3-dieny. Dopełnieniem 

wszechstronnego zastosowania tej grupy związków było użycie 1,1-bis(sililo)-2-

aryloetenów zawierających grupy -SiMe3 jako prekursorów reakcji 

halodesililowania w selektywnej syntezie 1,1-dibromo-2-aryloetenów,[24] 1,1-

dijodo-2-aryloetenów i (Z)-1-jodo-1-sililo-2-aryloetenów.[25] Wybrane przykłady 

otrzymywania i zastosowania 1,1-bis(sililo)-2-aryloetenów w reakcjach sprzęgania 

Hiyamy i halodesililowania zaprezentowano na Schemacie 11. 

 

 

Schemat 11.  Synteza i zastosowanie 1,1-bis(sililo)-2-aryloetenów w reakcjach sprzęgania Hiyamy                           

i halodesililowania 

Scheme 11. Synthesis and application of 1,1-bis(silyl)-2-arylethenes in Hiyama cross-coupling                           

and halodesilylation reactions 

 

5. ZASTOSOWANIE REAKCJI SILILUJACEGO SPRZĘGANIA                           

1,3-DIENÓW Z WINYLOSILANAMI W SYNTEZIE ORGANICZNEJ  
 

Jako logiczną konsekwencję wcześniejszego zainteresowania sililowania π-

sprzężonych układów, podjęto także badania nad sililującym sprzęganiem 1,3-

dienów. W wyniku przeprowadzonych prac możliwe było rozszerzenie dostępnych 

metodologii syntetycznych o nową, selektywną reakcję sililowania terminalnych 

dienów winylosilanami w obecności związku koordynacyjnego rutenu(II), 

[RuH(Cl)(CO)(PCy3)2] (Schemat 12).[26]
 
Była to pierwsza uniwersalna metoda 

sililowania   podstawionych   buta-1,3-dienów  w  pozycji  terminalnej  o  tak  dużej  
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efektywności atomowej, tj. w której jedynym produktem ubocznym jest etylen. 

Reakcja ta zachodzi wydajnie dla szerokiego spektrum dienów, obejmującego. 

arylo-, alkilo-, alkoksy-, imido-podstawione buta-1,3-dieny, i winylosilanów                    

z podstawnikami alkilowymi, alkoksylowymi oraz siloksylowymi.  

 

 
 

Schemat 12.  Sililujące sprzęganie 1,3-dienów 

Scheme 12. Silylative coupling of 1,3-dienes 

 

Sililowane buta-1,3-dieny wykorzystano jako reagenty w procesie jodo-                     

i bromodesililowania, w trakcie którego opracowano optymalne warunki syntezy 

halogenków (E,E)-dienylowych w łagodnych warunkach.[26] Sekwencja reakcji 

sililującego sprzęgania buta-1,3-dienów z trimetylowinylosilanem i acylowania 

bezwodnikami kwasowymi katalizowana kompleksami rodu(I) i irydu(I), stała się                 

z kolei podstawą metody selektywnej syntezy ketonów (E,E)-dienylowych 

(Schemat 13).
 
Po raz pierwszy w procesie desililującego acylowania winylosilanów 

wykazano aktywność katalityczną związków koordynacyjnych irydu(I), [{Ir(μ-

Cl)(CO)2}n] oraz [{Ir(μ-Cl)(cod)}2], i dowiedziono, że oba procesy mogą być 

prowadzone bez izolacji krzemoorganicznych produktów pośrednich.[27]
 
Prace nad 

zastosowaniem sililowanych buta-1,3-dienów w syntezie organicznej dopełniły 

badania nad wykorzystaniem 1-(trietoksysililo)buta-1,3-dienów jako nowych 

jednostek budulcowych w reakcji sprzęgania Hiyamy.[28] W ich efekcie 

opracowano alternatywną metodę selektywnej syntezy 1-arylopodstawionych buta-

1,3-dienów i heksa-1,3,5-trienów na drodze katalitycznej reakcji sprzęgania 

Hiyamy 1-(trietoksysililo)buta-1,3-dienów z, odpowiednio, jodkami arylowymi                  

i alkenylowymi. Ustalono, że proces ten najwydajniej zachodzi w obecności układu 

katalitycznego [Pd2(dba)3]/TBAF (Schemat 13). 

 

 

 

 



 

 

 
 

Schemat 13.  Reakcje desililowania sililopodstawionych buta-1,3-dienów 

Scheme 13. Desilylation reactions of silyl-substituted buta-1,3-dienes 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
W artykule przedstawiono wybrane przykłady oryginalnych strategii 

syntetycznych wykorzystujących zaprojektowane i zdefiniowane nienasycone 

monomery krzemoorganiczne otrzymywane w reakcji sililujacego sprzęgania 

winylosilanów z olefinami lub dienami w otrzymywaniu pożądanych produktów 

organicznych metodą reakcji następczych. Wykorzystanie produktów reakcji 

sililującego sprzęgania jako nowych platform w selektywnej syntezie podstawionych 

olefin, znacznie rozszerza możliwości aplikacyjne tej grupy związków oraz umożliwia 

opracowanie nowych metod selektywnej funkcjonalizacji terminalnych alkenów. 

Efektem opisanych tu badań było szczególnie opracowanie nowych, alternatywnych 

metod syntez dwu- i trójpodstawionych alkenów i dienów, mających potencjalne 

zastosowanie w chemii materiałów (π-sprzężone pochodne stilbenów, dienów, 

karbazoli) i w syntezie organicznej (nowe prekursory reakcji sprzęgania – halogenki 

alkenylowe zawierające grupy imidowe i karbazolowe, dihalogenki alkenylowe, α,β-

nienasycone ketony, izomeryczne bis(sililo)alkeny) oraz zastosowanie wybranych 

produktów organicznych jako nowych jednostek budulcowych w syntezie szerokiej 

gamy podstawionych dienów i enynów. 
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ABSTRACT 

 

Unsaturated organoboron and organosilicon compounds constitute                          

an important class of organometallic compounds, which due to the presence                     

of silyl- or boryl- group attached to Csp2 atoms, their simple and straightforward 

transformations in coupling and demetallation reactions, found a broad range                  

of applications in the synthesis of fine chemicals or new materials with tailored 

properties. 

Such compounds might be synthesized in many transformations but two                    

of them: hydrometallation and Marciniec coupling reactions permitted to obtain 

compounds with high effectivity, selectivity, and in the case of hydrometallation 

reactions with excellent atom economy. Most of these processes occur                                 

in a homogeneous phase, which ensures excellent yields and stereo- and 

regioselectivity. On the other hand, such conditions generate problems with catalyst 

reuse, product separation, and substantial consumption of toxic, volatile organic 

solvents. According to the assumptions of sustainable development in chemistry, 

the new procedures, which allow to intensify the process in terms of its efficiency, 

according to green chemistry rules are of prior importance in modern chemical 

industry. 

In this manuscript, the newest achievements in the application of green 

solvents (ionic liquids, liquid polymers, and supercritical CO2) in catalytic 

hydrometallation of alkynes and coupling of vinylmetalloids with olefins are 

discussed. Such an approach builds a new strategy for effective catalyst 

immobilization and its reuse, the increase of process productivity by the application 

of repetitive batch processes, and elimination of organic solvents, typically used in 

these transformations. Selected contributions in this field of chemistry are presented 

within this review. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: hydrometallation, coupling reactions, supercritical CO2, ionic liquids, 

poly(ethylene glycol), homogeneous catalysis 

Słowa kluczowe: hydrometalacja, reakcje sprzęgania, CO2 w stanie nadkrytycznym, 

ciecze jonowe, poli(glikol etylenowy), kataliza homogeniczna 



 

 

WPROWADZENIE  

 
Opublikowana w 1987 roku pierwsza definicja zrównoważonego rozwoju, zakłada, 

iż: powinien on odpowiadać obecnym potrzebom, nie ograniczając zdolności przyszłych 

pokoleń do zaspokajania ich potrzeb [1]. Ta dość ogólna i filozoficzna koncepcja,                    

w przypadku procesów chemicznych nabiera niezwykle ważnego znaczenia z punktu 

widzenia świadomego projektowania reakcji, zintensyfikowanych pod względem 

produktywności, ograniczenia stosowania niebezpiecznych dla środowiska reagentów  

i rozpuszczalników, miniaturyzacji technologii czy uproszczenia procedur separacji 

produktów. Założenia te wpisują się w paradygmaty Zielonej Chemii, które stanowią 

swoiste nowoczesne narzędzia w opracowywaniu zaawansowanych procesów [2, 3]. 

Zastosowanie katalizatorów, zwłaszcza układów homogenicznych, jest podstawowym 

zabiegiem zwiększającym efektywność reakcji i jej selektywność. Ponad 90% procesów 

zachodzi z ich udziałem. Kataliza homogeniczna generuje jednak problemy                                   

z możliwością wielokrotnego wykorzystania, nierzadko drogich katalizatorów, czy  

z rozdziałem produktów, które często zanieczyszczone są śladami metali. Jeżeli 

dodatkowo spojrzy się, iż podczas wytwarzania 1 kg wysokoprzetworzonych produktów 

(fine chemicals), czy farmaceutyków generowanych jest odpowiednio 5-50 i 25-100 kg 

odpadów, wyraźnie widać, że przed współczesną chemią stoi wiele wyzwań, mających 

na celu budowanie zrównoważonych procesów [4]. 

W niniejszej pracy przeglądowej zaprezentowany zostanie niewielki wycinek 

procesów katalitycznych w syntezie nienasyconych związków boro-  

i krzemoorganicznych: hydrometalacja (hydrosililowanie i hydroborowanie) alkinów 

oraz sililujące i borylujące sprzęganie olefin winylometaloidami, które ze względu na 

olbrzymi wkład odkrywcy tej przemiany w rozwój chemii związków 

metaloidoorganicznych zostało już uprzednio nazwane sprzęganiem Marcińca [5-6]. 

Przedstawiona zostanie nowoczesna, zrównoważona perspektywa dla tych 

procesów, która uwypukli zagadnienia związane z efektywną immobilizacją 

molekularnych kompleksów metali przejściowych, zastosowaniem nowoczesnych 

rozpuszczalników (ciecze jonowe (ILs), ciekłe polimery, dwutlenek węgla w stanie 

nadkrytycznym (scCO2)) oraz możliwości prowadzenia procesów powtórzeniowo, co 

pozytywnie wpływa na ich ekonomię oraz produktywność, określoną na podstawie 

parametrów TON (liczba obrotów katalizatora) i TOF (częstotliwość obrotów 

katalitycznych).  

 

1. HYDROMETALACJA A SPRZĘGANIE MARCIŃCA                                            

W WARUNKACH KONWENCJONALNYCH 

  

Procesy hydrometalacji alkinów, jak i sprzęgania pomiędzy olefinami  

i winylometaloidami prowadzą do uzyskania tych samych produktów, jednak ich 

chemizm jest różny [7-16]. 
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Reakcje hydrometalacji, które znalazły realne zastosowanie w procesach  

o znaczeniu przemysłowym, polegają na addycji związków zawierających wiązania 

heteroatom-wodór do wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel lub węgiel-heteroatom                

i mogą zachodzić bez udziału katalizatora, zgodnie z mechanizmem 

wolnorodnikowym, homolitycznym, jak i z udziałem katalizatorów (mechanizm 

heterolityczny), z których to kompleksy metali przejściowych są najczęściej 

stosowane [7, 17, 18]. Hydroborowanie i hydrosililowanie alkinów, prowadzące do 

tytułowych nienasyconych związków boru i krzemu, zachodzi przeważnie 

niezgodnie z regułą Markownikowa, najczęściej na drodze cis-addycji 

wodorosilanu lub wodoroboranu do wiązania wielokrotnego C≡C  

z wytworzeniem w przewadze produktu -addycji. W zależności od rodzaju 

katalizatora, właściwości elektronowych reagentów, ich struktury, produkty  

-addycji mogą również pojawiać się w mieszaninie reakcyjnej, podobnie jak 

produkty dehydrogenującego sililowania, czy też borylowania (Rys. 1) [19-21]. 

 

 
 

Rysunek 1.  Produkty katalitycznej hydrometalacji (hydrosililowania i hydroborowania) terminalnych                       

i wewnętrznych alkinów 

Figure 1. Products of catalytic hydrometallation (hydrosilylation and hydroboration) of terminal                      

and internal alkynes 

 

Proces sililującego, borylującego sprzęgania (inaczej zwany trans-metalacją), 

który został odkryty oraz od wielu lat jest z sukcesem rozwijany  

w zespole prof. Marcińca (sprzęganie Marcińca), polega na aktywacji wiązania 

węgiel-metaloid w winylometaloidzie (winylosilanie, winyloboranie, 

winylogermananie) oraz węgiel-wodór w olefinie [14]. Zachodzi on zgodnie  

z mechanizmem insercji-eliminacji, w którym to kluczowym etapem jest 

wytworzenie wiązania pomiędzy metalem, a metaloidem (TM-E). W wyniku 

reakcji otrzymuje się trzy możliwe nienasycone produkty, z jednoczesnym 

wydzieleniem etylenu, jako łatwo usuwalnego produktu ubocznego (Rys. 2) [14]. 

Utworzenie konkretnego izomeru uzależnione jest od wielu czynników, między 

innymi od rodzaju winylometaloidu i olefiny, względów elektronowych, 

sterycznych, a także warunków reakcji [22, 23]. 

 



 

 

 
 

Rysunek 2.  Sprzęganie Marcińca olefin z winylometaloidami  

Figure 2. Marciniec coupling of olefins with vinylmetalloids 

 

Oba te procesy prowadzące do tych samych nienasyconych związków boro-                  

i krzemoorganicznych, realizowane są przeważnie w warunkach homogenicznych, 

z udziałem kompleksów metali przejściowych: Ru, Rh, Ir, Pt. Strategia ta pozwala              

z jednej strony uzyskać wysokie wydajności i selektywności produktów, z drugiej 

wymusza konieczność poświęcenia nierzadko kosztowego katalizatora na etapie 

separacji produktów oraz wykorzystania znacznej ilości rozpuszczalników 

organicznych stosowanych dla zachowania jednorodności układu. Stanowi to też 

pewne ograniczenia w aplikacji tych procesów w skali przemysłowej.  

 

2. SYNTEZA ZWIĄZKÓW METALOIDOORGANICZNYCH ZGODNIE                  

Z ZASADAMI ZIELONEJ CHEMII 

 

Uzyskanie wysokich wartości TON, a także właściwa selektywność procesu 

przedkładana jest nierzadko nad zagadnienia związane ze zrównoważonym 

rozwojem i Zieloną Chemią. Jest to też częste zjawisko w chemii związków 

krzemo- i boroorganicznych. Na przykład, zużycie drogiej platyny w przemyśle 

silikonów wynosi ponad 6 ton rocznie, co stanowi ~3% światowej produkcji tego 

kruszcu. Istotna jest też konsumpcja innych metali przejściowych zwłaszcza Ru, Rh 

i Ir w procesach hydrometalacji i sprzęgania. W chemii związków krzemo-                         

i boroorganicznych chęć pozyskania wartościowych produktów jest nierzadko 

ważniejsza, niż aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, które dotyczą 

między innymi ograniczenia stosowania toksycznych i lotnych rozpuszczalników 

organicznych, odzysku i wielokrotnego wykorzystania katalizatorów, zwłaszcza 

tych homogenicznych, miniaturyzacji technologii czy możliwości prowadzenia 

procesów w warunkach powtórzeniowych i przepływowych [24-27].  

Dotychczasowe badania w tym temacie skupiały się głównie na procesach 

hydrosililowania i hydroborowania olefin z wykorzystaniem nowoczesnych 

rozpuszczalników (ILs [28-32], scCO2 [33-37], czy ciekłych polimerów
 
[37-42]), 

które stosowane były do immobilizacji katalizatorów, a także do efektywnego 

rozdziału uzyskanych produktów.  

Zdecydowanie najwięcej badań dotyczy hydrosililowania olefin w cieczach 

jonowych. Zostały one przeprowadzone przede wszystkim w zespołach 

Maciejewskiego oraz Marcińca i dotyczyły immobilizacji katalizatorów w różnych  
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ILs, a także heterogenizowanych siloksylowych kompleksów rodu na krzemionce 

[28, 43-47]. Znane są również procesy przepływowe wykorzystujące 

mikroreaktory, jak i reaktory w pętli, w reakcji hydrosililowania okt-1-enu,                       

3-aliloksy-1,2-propanodiolu oraz eteru alilowo-glicydylowego 1,1,1,3,5,5,5-

heptametylotrisiloksanem (HMTS) lub chlorku allilu trichlorosilanem [48-51].
 
Ten 

ostatni przykład opisany przez Wasserscheida i współpracowników, zachodził przy 

udziale katalizatora PtCl4 immoblizowanego w [EMIM][NTf2]. 400 ppm PtCl4 było 

aktywne przez 48 godzin, prowadząc do konwersji reagentów na poziomie 50-70%  

i selektywności w kierunku 3-chloropropylotrichlorosilanu na stałym poziomie 62-

71% [48]. Inne przykłady przepływowego hydrosililowania z udziałem olefin 

oparte są na katalizatorze Karstedta [49],
 
Pt(0) immobilizowanej na polimerze [52],

 

kompleksie Pt w cienkim filmie cieczy na krzemionce [53] lub  

z udziałem ligandów aminowych przyłączonych do krzemionki [54]. Kompleksy 

Rh i Ru immobilizowane były na azbeście i krzemionce [50, 55]. 
 

Procesy hydrosililowania i hydroborowania alkinów z wykorzystaniem 

układów immoblizowanych oraz prowadzonych w reżimie powtórzeniowym  

i przepływowym są tematem jeszcze mniej rozpoznanym w literaturze. Ze względu 

na zdecydowanie większą użyteczność alkenylopodstawionych boranów i silanów, 

jako jednostek budulcowych w chemii organicznej poszukiwanie metod, które 

pozwoliłyby z jednej strony wielokrotnie wykorzystać molekularne katalizatory,                

z drugiej zintensyfikować proces pod względem jego produktywności jest tematem 

szczególnie ważnym. Zastosowanie nowoczesnych rozpuszczalników jak i metod 

immobilizacji katalizatorów z ich udziałem zostanie omówione w kolejnych 

rozdziałach, przyjmując podział ze względu na rodzaj rozpuszczalnika (ILs, PEG                

i scCO2), oraz możliwość stosowania układów dwufazowych (IL/scCO2                              

i PEG/scCO2).  

 

3. ZIELONE ROZPUSZCZALIKI SYNTEZIE NIENASYCONYCH 

ZWIĄZKÓW BORO- I KRZEMOORGANICZNYCH 

 

3.1. CIECZE JONOWE (ILs) 

 

Ciecze jonowe (ILs) ze względu na swoje właściwości wynikające między 

innymi z ich niskiej prężności par, niepalności, odporności chemicznej  

i termicznej, a także dużej sile rozpuszczalnikowej, która może być sterowana 

strukturą kationu i anionu znalazły spore zastosowanie w wielu gałęziach 

przemysłu, m.in. w elektrochemii, syntezie, przemyśle rolniczym. Ich 

klasyfikowanie jako zielone rozpuszczalniki może być często dyskusyjne, 

chociażby ze względu na metody syntezy ILs. Jednak aplikacja ILs do 

immobilizacji katalizatorów czy możliwość wielokrotnego wykorzystania, stanowią  



 

 

ważne aspekty wpływające na zrównoważony charakter procesów zachodzących                

z ich udziałem. [56-62].  

Pomimo szerokiej gamy procesów, w których ciecze jonowe stosowane są jako 

rozpuszczalniki czy media do immobilizacji katalizatorów, ich zastosowanie  

w hydroborowaniu i hydrosililowaniu alkinów ograniczone jest jedynie do czterech 

przykładów [57, 63-65]. 

Opublikowana w 2020 roku praca Maciejewskiego wykorzystuje kompleksy 

Rh z fosfinowymi ligandami funkcjonalizowanymi imidazoliowymi cieczami 

jonowymi otrzymanymi z typowych prekursorów: [Rh(PPh3)3Cl]  

i [Rh(-Cl)(cod)]2
 
w reakcji hept-1-ynu, okt-1-ynu i fenyloacetylenu z HMTS  

i trietylosilanem [46, 65]. Dla alifatycznych alkinów uzyskuje się -Z produkt,  

z kolei -E izomer tworzy się w przewadze w reakcji fenyloacetylenu  

z trietylosilanem. Te modyfikowane katalizatory wykazywały wyższą 

selektywnością od ich prekursorów, a brak mieszalności z reagentami powodował, 

że mogły być wykorzystane do realizacji powtórzeń. Dla obu układów 

przeprowadzono 5 cykli z wysokimi wydajnościami, po czym obserwowano spadek 

aktywności katalizatora. Produkty oddzielane były od katalizatora na drodze 

filtracji lub za pomocą wirowania (Rys. 3) [65]. 

 

 
 

Rysunek 3.  Hydrosililowanie terminalnych alkinów z udziałem kompleksów Rh z ligandami zawierającymi 

imidazoliowe ciecze jonowe 

Figure 3. Hydrosilylation of terminal alkynes in the presence of Rh complexes with imidazolium ionic 

liquid ligands 

 

Hydrosililowanie trzech różnych alkinów: heks-l-ynu, fenyloacetylenu  

i 2-metylo-l-buten-3-ynu przeprowadzone było z wykorzystaniem H2PtCl6 (0,8% 

mol) immobilizowanego w ILs z kationem l-etylo-3-metyloimidazoliowym lub 

metylotrioktyloamoniowym oraz z anionami [NTf2]
-
 i [BF4]

-
. Dla ILs z anionem 

chlorkowym, reakcja praktycznie nie zachodziła, co spowodowane było 

dezaktywacją katalizatora przez silnie nukleofilowy anion. Reakcje prowadzono                   

z wykorzystaniem trichlorosilanu, chlorodimetylosilanu i trietylosilanu. -E-Izomer 

był głównym produktem tej reakcji (80-96%). W niewielkiej ilości (<10%) tworzył 

się  również  izomer . Wyniki te są zbliżone do tych uzyskanych w konwencjonal- 
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nych warunkach opisanych przez Kumadę [66]. Oczyszczanie produktów 

prowadzone było na drodze destylacji. Katalizator pozostawał w IL i był gotowy do 

przeprowadzenia kolejnych cykli. Autorzy w tej samej pracy, dyskutowali użycie 

kwasów Lewisa jako katalizatorów procesu hydrosililowania alkinów. AlCl3 jest 

znanym promotorem tej reakcji, jednak jego zastosowanie w układzie 

[BMIm][Cl]:[AlCl3] = 1:1,2 zostało opisane po raz pierwszy dla hydrosililowania 

heks-1-ynu trietylo-, trichloro- i dichlorometylosilanem. Produkt -E uzyskano                   

z wysokimi wydajnościami tylko w reakcji z trietylosilanem. W pozostałych 

przypadkach, głównym procesem była polimeryzacja heks-1-ynu [64]. 

Vaultier sprawdził także aktywność katalityczną kompleksów [RhCl(PPh3)3] 

oraz [NiCl2(dppe)2] (dppe - 1,2-bis(difenylofosfino)etan) immobilizowanych w ILs: 

[BMIm][Cl]/[AlCl3], [BMIm][Cl]/[ZnCl2], [CH3(CH2)7)3NMe][NTf2] w reakcji 

hydroborowania hept-1-ynu, fenyloacetylenu i oraz 2-metylobut-2-en-3-ynu 

pinakoloboranem. Reakcje z udziałem kompleksu Ni zachodziły ze zdecydowanie 

wyższymi selektywnościami, jednak wydajność procesu była wyższa stosując 

katalizator Wilkinsona. Przebiegały one w temperaturze pokojowej i wymagały 

długiego czasu (2-48 godzin) dla uzyskania wysokiej konwersji reagentów. 

Podwyższenie temperatury do co najmniej 40 
o
C pozwoliło skrócić czas reakcji (90 

minut). Dla układu [RhCl(PPh3)3] immobilizowanego w [BMIm][Cl]/ZnCl2 

przeprowadzono 6 cykli powtórzeniowych w reakcji hydroborowania heks-1-ynu 

pinakoloboranem obserwując stopniowy spadek aktywności w kolejnych cyklach 

(83, 76, 73, 72, 55, 44%). Autorzy nie dostarczają informacji o składzie mieszaniny 

poreakcyjnej, a jedynie podają wydajności izolacyjne produktów (Rys. 4) [64]. 

 

n-Bu + HB
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Rysunek 4.  Katalityczne, powtórzeniowe, hydroborowanie heks-1-ynu pinakoloboranem w obecności 

[RhCl(PPh3)3] immobilizowanego w [BMIm][Cl][ZnCl2] 

Figure 4. Repetitive batch catalytic hydroboration of hex-1-yne with pinacolborane in the presence                       

of [RhCl(PPh3)3] immobilized in [BMIm][Cl][ZnCl2] 

 

Z kolei praca opublikowana przez Walkowiaka i współautorów dotyczy 

hydroborowania terminalnych i wewnętrznych alkinów z udziałem hydrydowego 

katalizatora rutenu [Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3] immobilizowanego w różnych 

pirolidyniowych i imidazoliowych cieczach jonowych (Rys. 5) [63]. 



 

 

Najlepsze rezultaty uzyskano stosując RuH(1% mol)@[EMPyrr][OTf] (IL8)  

i RuH(1% mol)@[EMPyrr][NTf2] (IL9) jako układy katalityczne. Przeprowadzono 

10 cykli bez wyraźnego spadku wydajności produktów i selektywności procesu. 

Zwiększając stężenie katalizatora do 2% mol wykonano aż 25 cykli, co świadczy                 

o dużej aktywności układu, a także jego stabilności w warunkach procesu (Rys. 6) 

[63].  

 

 
 

Rysunek 5.  Katalityczne hydroborowanie alkinów w cieczach jonowych (Ru@IL) 

Figure 5. Catalytic hydroboration of alkynes in ionic liquids (Ru@IL) 

 

 

a)      b) 

 
 

Rysunek 6.  a) Wpływ IL na wydajność reakcji hydroborowania fenyloacetylenu w układzie reakcji 

powtórzeniowych b) Wydajność reakcji hydroborowania terminalnych i wewnętrznych alkinów 

w obecności 1% mol [Ru(Cl)H(CO)(PPh3)3]@IL8 

Figure 6. a) Influence of IL on the hydroboration of phenylacetylene yield in repetitive batch mode;                    

b) Hydroboration of terminal and internal alkynes in the presence of 1 mol%                                          

of [Ru(Cl)H(CO)(PPh3)3]@IL8 
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Po każdym cyklu produkty ekstrahowano niepolarnym heksanem i poddawano 

analizom spektroskopowym, a stopień wymycia katalizatora określano za pomocą 

ICP-MS. Zawartość rutenu w produkcie nie przekraczała 0,11 ppm, co również 

potwierdza stabilność opracowanego układu katalitycznego. Warto podkreślić, iż 

proces przebiegał praktycznie z wytworzeniem jednego -E izomeru. Jest to istotne 

z punktu widzenia efektywnej izolacji produktów i ekonomii atomowej procesu. 

Reakcja była uniwersalna w stosunku do różnych alkinów (Rys. 6b) Ponadto 

zastosowanie IL jako rozpuszczalnika i medium do immobilizacji pozwoliło też 

skrócić czas trwania procesu do 15 min., w porównaniu z tym realizowanym                    

w konwencjonalnych homogenicznych warunkach w toluenie (3-24 godz.). 

Stopniowa dezaktywacja katalizatora nie była spowodowana jego wymywaniem 

(potwierdzono analizą ICP-MS), a tworzeniem się nowego indywiduum, którego 

zawartość zwiększała się w kolejnych cyklach (określone na podstawie analiz                   
31

P NMR) [63].  

W ramach przeprowadzonych badań uzyskano wartości TON równe 1345 dla 

(RuH(2% mol)@IL9) w reakcji hydroborowania fenyloacetylenu pinakolo-

boranem. Jest to jeden z najwyższych wyników w procesie powtórzeniowego 

hydroborowania alkinów, świadczący o aktywności układu katalitycznego [63]. 

Hydrydowe kompleksy rutenu wykorzystane były także w procesie sprzęgania 

Marcińca: borylującego sprzęgania winyloboranów z olefinami oraz 

homosprzęgania winylosilanów [67, 68].  

W przypadku borylującego sprzęgania uzyskuje się te same produkty, jak                 

w hydroborowaniu alkinów boranami, jednak reagentami są winylopodstawione 

analogi związków boroorganicznych oraz olefiny. Proces charakteryzował się 

wysoką selektywnością w kierunku tworzenia E-borylofunkcjonalizowanych olefin 

w reakcji ze styrenami i winylocykloheksanem. Pewną jego wadą jest jednak 

znaczne zużycie katalizatora (2% mol), co stanowi znaczny problem zarówno                  

w uzyskaniu wysokich wartości TON, jak i w wykorzystaniu tego procesu                      

w większej skali. Immobilizacja kompleksu [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2]                              

w imidazoliowych i pirolidyniowych ILs ze słabo koordynującymi anionami  

tj. [NTf2]
-
, [OTf]

-
, [PF6]

-
, [BF4]

-
, umożliwiła przeprowadzenie do 7 pełnych cykli 

stosując 1% mol [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] (TON 956). Jest to wynik zdecydowanie 

lepszy od pojedynczego cyklu w toluenie (TON=~50-100),  

a możliwość wielokrotnego wykorzystania katalizatora umożliwia konwersję 

większej ilości reagentów. Stopniowa dezaktywacja układu spowodowana była 

najprawdopodobniej akumulacją wody z reagentów, które nie były dodatkowo 

oczyszczane przed użyciem (Rys. 7) [67].  

 

 



 

 

a)                      b) 

 
 

Rysunek 7.  Katalityczne powtórzeniowe sprzęganie winylopinakolobroanu ze styrenem (a) i 4-CF3-1-Vi- 

C6H4 (b) w [EMPyr][NTf2] w obecności 2% mol [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] 

Figure 7. Catalytic repetitive batch coupling of vinylpinacolborane with styrene (a) and 4-CF31-Vi- 

C6H4C6H4
 (b) in [EMPyr][NTf2] using 2 mol% of [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] 

 

Maciejewski z kolei zastosował różne katalizatory rutenowe: 

[(C5H5)Ru(CH3CN)3]
+
[PF6]

−
, [RuCl3x3H2O], [RuCl2(PPh3)3], 

[Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3], [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] immobilizowane  

w imidazoliowych, pirydyniowych, fosfoniowych i amoniowych ILs w procesie 

homosprzęgania winylosilanów (ViSiR3, gdzie SiR3= SiMe2Ph, Si(OEt)3, Si(Oi-

Pr)3, Si(OSiMe3)3, SiMe(OSiMe3)2, SiPh(OSiMe3)2). Najlepsze rezultaty uzyskano 

stosując [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] (2% mol) w [BMIm][NTf2], dla którego 

przeprowadzono 10 i 12 cykli odpowiednio dla homosprzęgania 

tris(trimetylosiloksy)winylosilanu i fenylodimetylowinylosilanu [68]. 

Na podstawie przytoczonych przykładów można zauważyć, że oba procesy 

hydroborowania i sprzęgania Marcińca katalizowane są tymi samymi hydrydowymi 

kompleksami rutenu, a ich efektywna immoblizacja w ILs umożliwia zwiększenie 

produktywności obu procesów, co widać w wartościach uzyskanych TON, przy 

zachowaniu wysokiej selektywności procesów.  

 

3.2. POLI(GLIKOLE ETYLENOWE) (PEG) 

 

Poli(glikole etylenowe) (PEG) ze względu na swoje unikatowe właściwości (tj. 

niska temperatura topnienia, znikoma prężność par, stabilność w kwaśnym                          

i zasadowym środowisku, mieszalność z wieloma polarnymi  

i niepolarnymi związkami organicznymi i metaloorganicznymi, a przede wszystkim 

ich niska cena i brak toksyczności) są powodem, iż coraz powszechniej 

wykorzystuje się je zarówno w nauce, jak i w przemyśle [69]. 

W ostatniej dekadzie pojawiło się wiele doniesień literaturowych dotyczących 

zastosowania PEG w reakcjach katalizowanych kompleksami metali przejściowych: 

uwodronieniu [70-72], aminowaniu Buchwalda-Hartwinga [73], w procesach 

tworzenia nowych wiązań C-C [74], a także polimeryzacji [75]. Stosunkowo 

wysoka polarność PEG umożliwia dość dobrą immobilizację katalizatorów, których  
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struktura nie musi być modyfikowana, co jest często wymagane dla reakcji 

prowadzonych w innych zielonych rozpuszczalnikach: scCO2, wodzie lub 

perfluorowanych mediach. Ponadto PEG w porównaniu  

z ILs, które mają podobne do nich właściwości, otrzymuje się w mniej uciążliwych 

dla środowiska warunkach, poprzez polimeryzację tlenku etylenu.  

Hydroborowanie alkinów w PEG nigdy nie było wcześniej prowadzone. 

Znanych jest jedynie kilka przykładów dotyczących hydroborowania alkenów  

w PEG oraz hydrosililowania alkenów i alkinów z udziałem katalizatorów 

modyfikowanych łańcuchami PEG oraz jeden przykład dotyczący reakcji  

w układzie PEG-400/H2O [38-42, 76-78]. Sekwencję reakcji hydroborowanie/ 

hydroformylacja/ uwodornienie prowadzono z wykorzystaniem kompleksu 

[Rh(acac)(CO)2] z fosfinami modyfikowanymi łańcuchami poli(eterowymi)  

w układzie dwufazowym PEG/scCO2, a produkty ekstrahowane były  

w strumieniu CO2 [79].
 

Z kolei w przypadku hydrosililowania stosowano 

najczęściej modyfikację ligandów łańcuchami poli(eterowymi), które dalej 

immobilizowane były na nośnikach stałych, czy w ILs [39, 40, 77, 80].  

Mając na uwadze nasze wyniki dotyczące reakcji hydroborowania alkinów                

w ILs [63], sprawdzono aktywność katalityczną tego samego kompleksu 

[Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3], w PEG różniących się masą cząsteczkową (Mw = 600-

2000) i grupami funkcyjnymi na końcach łańcuchów (-OH, -SiMe3 (TMS), Me) 

[81]. Testowano je w modelowej reakcji hydroborowania fenyloacetylenu 

pinakoloboranem przy wykorzystaniu 1% mol [Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3] (Rys. 8).  
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Rysunek 8.  Katalityczne hydroborowanie fenyloacetylenu w układzie (RuH@PEG) 

Figure 8. Catalytic hydroboration of phenylacetylene in the RuH@PEG system 

 

W ramach przeprowadzonych badań wykazano, że zarówno długość łańcucha 

poli(eterowego), jak również rodzaj grup funkcyjnych na jego końcach ma istotny 

wpływ  na  przebieg  reakcji.  Gdy  PEG  zakończony jest grupami hydroksylowymi  



 

 

(PEG1-PEG5), nie uzyskuje się pożądanego produktu. Tłumaczyć to można reakcją 

grupy hydroksylowej z pinakoloboranem z wydzieleniem wodoru i utworzeniem 

odpowiedniego alkoksyboranu. Takie blokowanie grup hydroksylowych zostało 

potwierdzone analizą 
1
H NMR (singlet przy 4,54 ppm od wolnego H2, jak                           

i pojawienie się sygnałów charakterystycznych dla PEG podstawionego 

pinakoloboranem, singlet, 3,86 ppm). Tworzenie pożądanych produktów cis-

addycji pinakoloboranu do wiązania CC w fenyloacetylenie obserwowano w PEG 

modyfikowanych grupami metylowymi lub trimetylosililowymi (PEG6-PEG11). β-

alkenyloboran uzyskuje się z wysokimi, praktycznie ilościowymi wydajnościami 

oraz bardzo dobrą selektywnością w czasie 3 godzin, w temp. 60-100 
o
C. 

Niepolarne n-hehsan i n-heptan wykorzystano do ekstrakcji produktów. Katalizator 

pozostawał w fazie polarnego PEG, dzięki czemu mógł być użyty w kolejnych 

cyklach [81]. 

Przeprowadzono je z udziałem kompleksu Ru-H (1% mol) immobilizowanego 

w PEG6-PEG11. Należy podkreślić, iż szybka utrata aktywności katalizatora  

w PEG6-PEG7 spowodowana była tym, że wprowadzenie do struktury łańcucha 

grup sililowych i metylowych zmienia właściwości fizykochemiczne PEG 

powodując ich częściową mieszalność z niepolarnym ekstrahentem. Im wyższa 

masa cząsteczkowa PEG, tym lepsza retencja katalizatora w układzie  

i większa liczba pełnych cykli (potwierdzona za pomocą ICP-MS). Najlepsze 

rezultaty uzyskano dla hydroborowania fenyloacetylenu przy zastosowaniu PEG10 

lub PEG11, co zostało przedstawione na wykresie (Rys. 9a) [81]. 

 

a)                         b) 

 
 

Rysunek 9.  a) Powtórzeniowe hydroborowanie fenyloacetylenu pinakoloboranem w układzie [RuH(1% 

mol)]@PEG, b) Sekwencja procesu hydroborowania/ekstrakcji z udziałem 1% mol 

[Ru(CO)Cl(PPh3)3]/PEG10 dla serii różnych terminalnych alkinów 

Figure 9. a) Repetitive batch hydroboration of phenylacetylene with pinacolborane in the presence                      

of [RuH(1 mol%)]@PEG, b) Sequential hydroboration/extraction of different terminal akynes 

using the same portion of 1 mol% [RuCl(H)(CO)(PPh3)3]/PEG10 
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Stosując 2% mol katalizatora można było przeprowadzić 19 pełnych cykli  

w PEG 10, uzyskując TON=1123. Proces przerwano po 24 cyklu, gdy konwersja 

reagentów spadła do poziomu 70% (bez zmian w selektywności procesu). Analiza 

ICP-MS wybranych ekstraktów potwierdzała śladową zawartość rutenu (0,1-0,5 

ppm). Te same układy katalityczne były aktywne w procesie hydroborowania 

terminalnych i wewnętrznych alkinów. Najwyższą selektywność uzyskano dla 

arylopodstawionych alkinów. Reakcje z alkilo- i sililowymi pochodnymi były mniej 

selektywne.  

O wysokiej stabilności układu katalitycznego, jego uniwersalności w procesie 

hydroborowania, jak również właściwej metodzie rozdziału produktów świadczy 

przeprowadzenie z sukcesem sekwencji reakcji/ekstrakcji dla różnych alkinów                     

z udziałem tej samej porcji katalizatora immobilizowanego w PEG10 (Rys. 9b). Po 

każdej reakcji produkty ekstrahowano heksanem i nowe reagenty wprowadzane 

były do układu. Analiza ekstraktów nie wykazała żadnego zanieczyszczenia 

reagentami lub produktami z poprzedniego cyklu [81].  

Podobne układy, ale wykorzystujące [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] zastosowano                   

w reakcjach sprzęgania Marcińca: winyloboranów z olefinami i winylosilanami     

[82, 83]. W obu przypadkach zastosowanie różnych PEG, także tych z grupami 

hydroksylowymi na końcach łańcuchów pozwoliło otrzymać metaloidopodstawione 

alkeny z wysokimi wydajnościami. Dla reakcji borylującego sprzęgania 

winyloboranów z olefinami powstają jedynie produkty o izomererii E. Procesy 

powtórzeniowe były testowane w sprzęganiu winylopinakoloboranu ze styrenem. 

Stosując 2% mol Ru-H przeprowadzono 7-8 cykli, a podwajając stężenie 

katalizatora, aż 16 powtórzeń, uzyskując wartość TON (120-440) (Rys. 10) [82]. 

 

  
 

Rysunek 10.  Sprzęganie Marcińca winylopinakoloboranu ze styrenem w warunkach powtórzeniowych                     

z udziałem [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] (2% mol) immobilizowanego w PEG 

Figure 10. Marciniec coupling of vinylpinacolborane with styrene under repetitive batch mode                              

in the presence of [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] (2 mol%) immobilized in PEG 

 



 

a) b) 

 

Układ ten był też aktywny w procesie sililującego sprzęgania winyloboranów       

z winylosilanami. Co ciekawe zastosowanie PEG, jako medium reakcyjnego 

zmieniało selektywność reakcji w kierunku tworzenia 1-borylo-1-sililoetenów, 

zamiast 1-borylo-2-sililoetenów w warunkach konwencjonalnych. Dla procesu 

wykonano szczegółowe badania kinetyczne, które wykazały, iż katalizator 

wykazywał stałą aktywność w pierwszych sześciu cyklach,  

a następnie stopień konwersji reagentów stopniowo malał. Dla większości PEG 

przeprowadzono do 15 cykli powtórzeniowych stosując trimetylowinylosilan  

i fenylodimetylowinylosilan jako reagenty. Wartości TON były w zakresie 660-736. 

(Rys. 11) [83]. 

 

 
 

 
 

 

Rysunek 11.  Sprzęganie Marcińca winylosilanów z winylopinakoloboranem z udziałem 

[Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] (2% mol) immobilizowanego w PEG. W nawiasach podano wartości 

TON 

Figure 11. Marciniec coupling of vinylsilanes with vinylpinacolborane under repetitive batch mode                      

in the presence of [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] (2 mol%) immobilized in PEG. TON values are given 

in brackets 

 

Układ katalityczny K2PtCl4/Xphos-SO3Na/PEG-400/H2O (2:1) zastosowany 

został z sukcesem w reakcji hydrosililowania terminalnych i wewnętrznych alkinów 

trietylo-  i  fenylodimetylosilanem.  -E-winylosilany  otrzymano  z   bardzo   dobrą  

126 J. WALKOWIAK  
   



 

ZASTOSOWANIE ZIELONYCH ROZPUSZCZALNIKÓW W SYNTEZIE  127 
  

 

wydajnością i selektywnością stosując 1 % mol K2PtCl4 i 2% mol Xphos. Podobnie 

wysoką selektywność uzyskano w reakcji z symetrycznie podstawionymi 

wewnętrznymi alkinami, natomiast dla niesymetrycznie podstawionych alkinów, 

regioselektywność procesu zależała od zawady sterycznej i właściwości 

elektronowych podstawników. Ponadto układ ten testowany był w procesach 

powtórzeniowych. Wykonano 8 cykli bez spadku aktywności (94%, 93%, 94%, 

94%, 93%, 92%, 93%, 92%) dla reakcji trietylosilanu z fenyloacetylenem. Należy 

podkreślić, iż stosując mieszaninę PEG-400/H2O otrzymano zdecydowanie wyższe 

wydajności produktów niż w samym PEG-400 z udziałem tego samego katalizatora 

(Rys. 12.) [84].  

 

 
 

Rysunek 12.  Hydrosililowanie alkinów przy udziale K2PtCl4/Xphos-SO3Na/PEG-400/H2O  

Figure 12. Hydrosilylation of alkynes in the presence of K2PtCl4/Xphos-SO3Na/PEG-400/H2O 

 

3.3. DWUTLENEK WĘGLA W STANIE NADKRYTYCZNYM (scCO2) 

 

Dwutlenek w stanie nadkrytycznym (scCO2), ze względu na swoje 

właściwości, którymi można łatwo sterować niewielkimi zmianami ciśnienia  

i temperatury, znalazł zastosowanie w wielu procesach katalitycznych 

prowadzonych zarówno w warunkach powtórzeniowych, jak i przepływowych. 

Jego pośrednie właściwości pomiędzy tymi jakie mają ciecze i gazy, często 

wpływają zarówno na szybkość reakcji, jak i jej przebieg, a nierzadko także na jej 

selektywność [85]. Wykorzystuje się go w wielu procesach katalitycznych, jednak 

w syntezie związków krzemo- i boroorganicznych jego udział ogranicza się do 

kilku   przykładów.  Większość  z  prac  dotyczy  addycji  wiązania  Si-H  do  olefin                        



 

 

z  wytworzeniem produktów małocząsteczkowych (hydrosililowanie olefin                        

z podstawnikami alkilowymi, arylowymi lub perfluorowanymi w obecności 

kompleksów [RhCl(PR3)3] lub [RuCl2(PR3)2] (gdzie R = fenyl lub perfluorowany 

aren) [86, 87]. Badania ukierunkowane były także na syntezę związków 

wielkocząsteczkowych na drodze hydrosililowania perfluorowanego heks-1-enu, 

dwufunkcyjnych olefin lub oligo(winylosiloksanu) poli(metylowodoro-siloksanem) 

najczęściej w obecności katalizatora Karstedta lub inicjatora rodnikowego AIBN 

[34-36, 88, 89].  

ScCO2 zostały wykorzystany w hydrosililowaniu sterycznie i elektronowo 

różnych terminalnych i wewnętrznych alkinów silanami (trietylo-, trietoksy-, 

trifenylosilanem) i HMTS w obecności katalizatora Karstedta po raz pierwszy przez 

nasz zespół. Grupy sililowe w strukturze reagentów, produktów i katalizatora 

zwiększają ich powinowactwo do scCO2. Na parament ten wpływa także polarność 

związku, obecność różnych grup funkcyjnych, masa cząsteczkowa, lotność czy 

właściwości scCO2. Odpowiedni ich dobór pozwala prowadzić reakcję                             

w warunkach homogenicznych, a w przypadku wielu produktów zapewnia 

efektywną ich ekstrakcję. Proces prowadzono najczęściej w temp. 100
 o

C i pod 

ciśnieniem 120-190 bar, natomiast ekstrakcję produktów przy większej gęstości 

CO2, a zatem w niższej temperaturze (40 
o
C). Ponadto nierzadko obserwowano 

wzrost selektywności reakcji w kierunku -(E)-sililoolefin w scCO2, w porównaniu 

z procesem przebiegającymi w toluenie czy THF, zwłaszcza gdy stosowano 

sililopodstawione alkiny jako reagenty. Warto podkreślić, iż dla reakcji, w których 

uzyskuje się tylko jeden izomeryczny produkt, rozprężenie układu jest jedynym 

etapem izolacji związków, co istotnie wpływa na ekonomię procesu (Rys. 13.) [90].  

ScCO2 zastosowano również w reakcji hydroborowania terminalnych  

i symetrycznych wewnętrznych alkinów katalizowanej odpowiednio 

[Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3] lub [Ru3(CO)12] [91]. Kluczowym dla zapewnienia 

homogeniczności układu było wysokie ciśnienie procesu 170-190 bar. Reakcje 

prowadzone były w temperaturze 100 
o
C w czasie 3 godzin, a ekstrakcję przy 

niższym ciśnieniu 140-160 bar i w niższej temperaturze (40 
o
C), a zatem przy 

wyższej gęstości CO2 (d=~0,76-0,79 g/cm
3
). Wydajność ekstrakcji była uzależniona 

od struktury produktu i wynosiła 52-99%. Najlepiej ekstrahowały się produkty                  

z grupami sililowymi i alkilowymi. Dla fenyloacetylenu, trietylosililoacetylenu                   

i hept-1-ynu przeprowadzono procesy powtórzeniowe z wykorzystaniem 

[Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3] w zoptymalizowanych warunkach reakcji i ekstrakcji (Rys. 

14). Układ wykazywał wysoką aktywność w pierwszych 7-8 cyklach, gdy 

zastosowano 1% mol Ru [91].  
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Rysunek 13.  Hydrosililowanie alkinów w obecności katalizatora Karstedta w scCO2 

Figure 13. Hydrosilylation of alkynes in the presence of Karstedt’s catalyst in scCO2 

 

Zwiększając stężenie kompleksu do 2% mol można było przeprowadzić aż 19 

powtórzeń dla hydroborowania fenyloacetylenu pinakoloboranem, uzyskując 

wartość TON równą 886. Ponadto w ekstraktach zaobserwowano jedynie śladowe 

ilości Ru, co świadczy o bardzo dobrej retencji katalizatora. Należy podkreślić, że 

układ katalityczny aktywny był przez 50 godzin reakcji  

i 25 godzin ekstrakcji, co potwierdza jego wysoką stabilność w scCO2. Proces ten 

pozwala całkowicie wyeliminować toksyczne organiczne rozpuszczalniki, 

pozytywnie wpływając na jego zrównoważony charakter [91].  

Innym aspektem wykorzystania CO2 było jego zastosowanie w procesach 

hydroborowania lub sililującego i borylującego sprzęgania w układach 

dwufazowych PEG/scCO2 lub IL/scCO2 lub zastosowanie scCO2 do efektywnej 

ekstrakcji produktów po procesie zachodzącym w warunkach homogenicznych [63, 

67, 82, 83]. Ograniczona rozpuszczalność CO2 w IL i PEG, jak również praktyczny 

brak możliwości ich ekstrakcji w strumieniu CO2 umożliwiają tak zaplanować 

proces, aby katalizator wykazywał powinowactwo do IL lub PEG, dzięki czemu 

stopień jego wymycia był na poziomie błędu pomiarowego. Dodatkowo integracja 

reakcji z separacją likwiduje wiele czaso- i kosztochłonnych operacji 

jednostkowych.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 14.  Proces powtórzeniowego hydroborowania fenyloacetylenu, etynylotrimetylosilanu i hept-1-ynu 

pinakoloboranem w scCO2 

Figure 14. Repetitive batch hydroboration of phenylacetylene, ethynyltrimethylsilane and hept-1-yne                           

with pinacolborane in scCO2 

 

Zastosowanie układu Ru@IL/scCO2 w procesie hydroborowania terminalnych 

alkinów (gdzie Ru= [Ru(CO)Cl(H)(PPH3)3], IL= [EMPyrr][NTf2] i [EMPyrr][OTf]) 

pozwoliło na przeprowadzenie cykli powtórzeniowych w zdecydowanie niższej 

temperaturze (40 
o
C vs. 100

 o
C dla układu Ru@IL). Wprowadzenie CO2 do układu 

powoduje obniżenie temperatury topnienia IL ze 100 
o
C do temperatury pokojowej. 

Jest to zjawisko znane i szczegółowo opisane w literaturze naukowej [92].                      

To obniżenie temperatury reakcji pozytywnie wpływa na selektywność procesu          

w  kierunku  tworzenia  -(E)  izomeru,  jednak  z  drugiej  strony koniecznym było  
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wydłużenie czasu reakcji z 15 min (dla Ru@IL) do 3 godz. (dla Ru@IL/scCO2) dla 

pełnej konwersji fenyloacetylenu [63].
 
Podobna strategia była wykorzystana dla 

reakcji borylującego sprzęgania winylopinakoloboranu ze styrenem,                                  

4-trifluorometylostyrenem i winylocykloheksanem. Tym razem 

[Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2] immobilizowany był w [BMIm][OTf], a scCO2 stosowany 

był pod ciśnieniem 180-190 bar. Uzyskane wyniki były porównywalne do tych                 

w układzie Ru@IL, jednak możliwość ekstrakcji produktów w scCO2 ma znaczenie 

proekologiczne i upraszcza etapy rozdziału produktów (Rys. 15) [67].  

 

a)                                                    b)  

  

 

Rysunek 15.  Sprzęganie Marcińca (a) 4-CF3-styrenu, i (b) winylocykloheksanu z winylopinakoloboranem                 

z udziałem 2 % mol [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2]@[BMIm][OTf]/scCO2 

Figure 15. Marciniec coupling of (a) 4-CF3-styrene and (b) vinylcyclohexane with vinylpinacolborane                 

in the presence of 2 mol% of [Ru(CO)Cl(H)(PCy3)2]@[BMIm][OTf]/scCO2 

 

Analogicznie scCO2 wykorzystano w procesach sprzęgania Marcińca: 

winyloboranów z olefinami i winylosilanami w układzie  

[Ru-H]@PEG/scCO2 [82-83]. Borylujące sprzęganie winylopinakoloboranu ze 

styrenem i jego homosprzęganie przeprowadzono w dwóch PEG: dTMS-PEG2000           

i dTMS-PEG600. Wysokie konwersje reagentów obserwowane były do 8 cyklu,                   

a ilość rutenu w produkcie dzięki zastosowaniu scCO2 uległa zmniejszeniu z 5,9-8,1 

ppm do 0,31 ppm. Ponadto wykorzystując scCO2 do ekstrakcji produktów z dTMS-

PEG600 układ pozostawał dwufazowy, w przeciwieństwie do aplikacji 

niepolarnych: n-heksanu i n-heptanu jako ekstrahentów, gdzie tworzyła się 

homogeniczna mieszanina, uniemożliwiająca rozdział produktów [82]. Reakcje 

sililującego sprzęgania trimetylowinylosilanu i fenylodimetylowinylosilanu                       

z winylopinakoloboranem prowadzono podobnie w układzie [Ru-H(1 

mo%)]@PEG/scCO2, stosując MPEG2000, pod ciśnieniem scCO2 równym 170-190 

bar i w temperaturze 80 
o
C. Wprowadzenie CO2 powodowało obniżenie gęstości 

MPEG200 skutkujące we wzroście szybkości reakcji. Czas jednego cyklu został 

skrócony z 6 do 3 godzin w porównaniu z procesem prowadzonym w jednej fazie. 

Uzyskano  porównywalne wartości TON (673-718), a stopień wymycia katalizatora  



 

 

ograniczono z 0,2-1,4% do 0,1-0,4% wstępnej zawartości Ru (Rys. 16. i Rys. 17.) 

[83]. 

a)                           
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Rysunek 16.  Sprzęganie (a) trimetylowinylosilanu i (b) fenylodimietylowinylosilanu                                                  

z winylopinakoloboranem z udziałem 2% mol [Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3]@MPEG2000/scCO2 

Figure 16. Silylative coupling of (a) trimnetylvinylsilane and (b) dimethylphenylvinylsilane                             

with vinylpinacolborane catalyzed by 2 mol% of [Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3]@MPEG2000/scCO2 

 

a)      b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 17.  Sprzęganie (a) winylopinakoloboranu ze styrenem i (b) homosprzęganie winylopinakoloboranu 

z udziałem 2% mol [Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3]@dTMSPEG600 (dTMSPEG2000)/scCO2 

Figure 17. Coupling of (a) vinylpinacoloborane with styrene and (b) homocoupling of vinylpinacolborane 

catalyzed by 2 mol% of [Ru(CO)Cl(H)(PPh3)3]@dTMSPEG600 (dTMSPEG2000)/scCO2 
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UWAGI KOŃCOWE 

 
Ten krótki przegląd literaturowy dotyczący syntezy nienasyconych związków 

boro- i krzemoorganicznych na drodze reakcji hydrometalacji alkinów i sprzęgania 

Marcińca winylometaloidów z olefinami w ILs, PEG, scCO2 wyraźnie pokazuje, iż 

zamiana tradycyjnych, lotnych i toksycznych rozpuszczalników organicznych, na te 

zielone, może mieć pozytywny skutek nie tylko dla środowiska, ale także umożliwia 

intensyfikowanie procesów pod względem ich produktywności. Dzięki efektywnej 

immobilizacji katalizatorów w tych mediach reakcyjnych, a także wykorzystaniu 

układów dwufazowych można przeprowadzić wiele cykli powtórzeniowych, uzyskać 

wysokie wartości TON, uprościć rozdział produktów, a także często poprawić szybkość 

reakcji, czy jej selektywność. Nie można pozostać też bezkrytycznym wobec tych 

układów, gdyż np. nierzadko zastosowanie wysokiego ciśnienia w procesie  

z udziałem scCO2 generuje znaczne koszty aparaturowe. Istnieje jednak realna szansa, 

mając na uwadze coraz bardziej zaostrzone dyrektywy UE, także  

i w chemii nienasyconych związków boro- i krzemoorganicznych doprowadzić do 

opracowania bardziej przyjaznych środowisku procesów, zgodnie z zasadami Zielonej 

Chemii, zwłaszcza tych realizowanych powtórzeniowo i przepływowo.  
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ABSTRACT 

 

The potential for expanding the variety of catalytic methods for carbon-carbon 

bond formation is being currently explored in many research centres all over                   

the world. An increasing use of selected d-block metals as catalysts in the synthesis 

has brought new methods of functionalization of organic and organometallic 

compounds of great importance for development of polymer chemistry and organic 

chemical technology [5, 6]. This work describes very precise and controlled 

catalytic transformations as useful tools for the synthesis of new E-conjugated 

organic, organosilicon molecular and polymeric compounds. The combination                  

of Suzuki-Miyaura coupling and silylative coupling reactions as a simple and 

efficient method is established for designing new E-stereoregular hybrid materials 

in the presence of well-defined transition metal (TM) catalysts. All presented 

compounds can be interesting precursors for a further functionalization that may 

significantly increase the possibility of their application in the design and synthesis 

of new functional materials.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: catalysis, Suzuki coupling, silylative coupling, hybrid materials, 

polymers 

Słowa kluczowe: kataliza, sprzęganie Suzuki, sililujące sprzęganie, materiały 

hybrydowe, polimery 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

Ar  – aryl 

BrFc  – 1-bromoferrocen 

dba  – dibenzylidenoaceton 

Cy  – cykloheksyl 

DFT  – teoria funkcjonału gęstości 

EtOH  – alkohol etylowy 

EL  – elektroluminescencja 

HOMO  – najwyżej zajęty orbital molekularny 

iPr  – izo-propyl 

LUMO  – najniżej zajęty orbital molekularny 

Me  – metyl 

OAc  – octan 

(HO)2BFc  – kwas boronowy ferrocenu 

o-tol  – 2-metylofenyl 

OTf  – trifluorometylosulfonowa 

OLED  – organiczna dioda elektroluminescencyjna 

Ph  – fenyl 

PPV  – poli(p-fenylowinylen) 

r.t.  – temperatura pokojowa 

SM  – Suzuki-Miyaura 

SC  – sililujące sprzęganie 

SCP  – polimeryzacja na drodze sililującego sprzęgania 

WOLED  – biała organiczna dioda elektroluminescencyjna 
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WPROWADZENIE  

 
Zastosowanie reakcji katalitycznych w stereokontrolowanej syntezie organicznej  

i krzemoorganicznej doprowadziło do szybkiego rozwoju katalizy w chemii materiałów 

i związków makromolekularnych. Przemiany katalityczne prowadzące do tworzenia 

wiązania węgiel-węgiel (C-C) katalizowane kompleksami metali przejściowych 

umożliwiają otrzymanie bardzo złożonych związków wielofunkcyjnych w prostszy 

sposób niż w standardowych wieloetapowych metodach syntezy organicznej [1-4]. 

Coraz szersze, powszechniejsze stosowanie wybranych kompleksów metali bloku                      

d w syntezie, dało początek opracowaniu nowych metod funkcjonalizowania związków 

organicznych i metaloorganicznych o ogromnym znaczeniu dla rozwoju chemii 

polimerów i technologii organicznej [5, 6]. Do znanych procesów katalitycznych 

stosowanych we współczesnej syntezie, prowadzonych w obecności kompleksów metali 

takich jak pallad czy nikiel, należą procesy sprzęgania zachodzące z udziałem 

związków cynku (Negishi) [7], krzemu (Hiyamy) [8], boru (Suzuki-Miyaura) [9, 10], 

cyny (Stille'a) [11] czy też halogenów arylowych (Hecka) [12]. W ostatnim czasie 

również reakcja sililującego sprzęgania [13] zdobywa coraz większe zastosowanie                   

w tworzeniu nowych związków, materiałów oraz półproduktów do przemian 

organicznych w układach 'one-pot' lub następczych [14]. Niewątpliwą zaletą reakcji 

katalitycznych jest ich znaczna tolerancja na obecność różnorodnych grup funkcyjnych 

występujących w modyfikowanej cząsteczce. 

Sporym wyzwaniem stało się opracowanie selektywnych procesów katalitycznych 

w celu otrzymania nowych, rozbudowanych mono- i distyryloarenów zawierających 

fragmenty arylenowe, takie jak: fenylowe, naftalenowe, antracenylowe, pyrenowe, 

fluorobenzenowe oraz mono- i distyrylpochodne tiofenu, karbazolu czy ferrocenu 

powstających na drodze tworzenia wiązania węgiel-węgiel >Csp-Csp< w reakcji Suzuki-

Miyaura (SM) oraz zastosowania ich z wykorzystaniem reakcji Sililującego Sprzęgania 

(SC), jako głównych elementów budulcowych w regio-, stereo-selektywnej syntezie 

sprzężonych, mało- i wielkocząsteczkowych związków krzemoorganicznych. 

Dopracowując warunki reakcji, w pełni kontrolując selektywność oraz całkowitą 

konwersję substratów, przy zastosowaniu aktywnych katalizatorów palladu(0)                          

i rutenu(II) można wyeliminować powstawanie produktów ubocznych. W ten sposób 

możemy znacząco wpłynąć na łatwość otrzymania żądanego produktu końcowego. 

 

1. SYNTEZA STYRYLOARENÓW, STYRYLOPOCHODNYCH 

TIOFENU, KARBAZOLU I FERROCENU NA DRODZE REAKCJI 

SPRZĘGANIA SUZUKI-MIYAURA (SM)  

  

1.1. MONO- I DISTYRYLOARENY 

 

Monostyrylo- i distyrylopochodne związki organicznych mają ogromy 

potencjał     aplikacyjny    w    otrzymywaniu    szeroko   rozumianych    materiałów  



 

 

sprzężonych lub modyfikacji już istniejących. Różnorodność i liczba pierścieni 

aromatycznych zawierających lub nie heteroatomy takie jak azot czy siarka, 

wymusiła dobór odpowiednich warunków reakcji począwszy od rodzaju 

katalizatora czy rodzaju zasady do typowych parametrów przemian katalitycznych 

takich jak temperatura, czas trwania reakcji oraz ilość katalizatora.  

W celu otrzymania wspomnianych olefin zastosowano, odkrytą przez dwóch 

japońskich chemików Akira Suzuki i Norio Miyaury, bardzo użyteczną reakcję 

sprzęgania zwaną sprzęganiem Suzuki-Miyaury [15]. Ten katalityczny proces 

zachodzi pomiędzy związkami boroorganicznymi zawierającymi ligand arylowy 

lub nienasycony typu: [Ar]−B(OH)2, R2C=CH−B(OH)2, RC≡C−B(OH)2                               

a halogenkami arylowymi czy też triflatami, katalizowany kompleksami palladu na 

zerowym stopniu utlenienia [16], (Schemat 1). 

 

 
 

Schemat 1.  Ogólne równanie reakcji sprzęgania Suzuki-Miyaury 

Scheme 1. The general equation of the Suzuki-Miyaury coupling reaction 

 

Powszechnie jest ona stosowana do rozbudowy szkieletu węglowego. Reakcja 

odgrywa szczególnie duże znaczenie w otrzymywaniu podstawionych bifenyli, 

pochodnych styrenu oraz polialkenów [17]. W większości przypadków reakcja 

halogenków arylowych z różnymi nukleofilami katalizowana jest podstawowym 

układem katalitycznym złożonym z 2-5% komercyjnie dostępnych katalizatorów 

palladowych takich jak [Pd(PPh3)4], [Pd(OAc)2], [Pd(dba)2] czy [Pd2(dba)3·CHCl3] 

z co najmniej podwójną ilością fosfiny [18-23]. W ten sposób zostaje 

wygenerowany 'in situ' rzeczywisty aktywny katalizator procesu. Rodzaj dodawanej 

fosfiny, jej wielkość, czyli zawada przestrzenna (określana, jako steryczność), 

charakter elektronodonorowy lub elektronoakceptorowy mają bezpośredni wpływ 

na chemo-, regio-selektywność, a także wydajność reakcji sprzęgania typu Suzuki 

[24-33]. Jednakże do momentu wytworzenia indywiduum katalitycznego, najpierw 

następuje synteza kompleksu zwanego prekursorem a następnie dysocjacja 

przynajmniej jednej cząsteczki fosfiny, aby powstało wolne miejsce koordynacyjne, 

do którego zachodzi utleniająca addycja halogenku arylowego będąca pierwszym 

etapem cyklu katalitycznego. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki 

współodpowiedzialne     za     postęp     reakcji    najodpowiedniejsze    wydaje    się  
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zastosowanie monordzeniowych, trójkoordynacyjnych, 16 elektronowych, dobrze 

zdefiniowanych katalizatorów palladu(0) o ogólnym wzorze [Pd(
2
-dba)(PR3)2], 

gdzie R oznacza Ph (C6H5), o-tol (2-CH3(C6H4)) lub Cy (C6H11), zsyntezowane                  

w reakcji kompleksu palladu(0) - [Pd(dba)2] z odpowiednią fosfiną [34], Schemat 2: 

 

 
 

    A  

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

           B 

 

Schemat 2.  A) Synteza nowych kompleksów palladu(0). B) Struktury krystaliczne 1 

Scheme 2. A) Synthesis of new palladium(0) complexes. B) X-Ray structure of 1 

 

Aktywność i selektywność katalityczną zbadano szczegółowo i opisano                        

w pracach [35-37]. Ponadto, na reakcji modelowej, zbadano reaktywność 

zawiązków stosując zamiennie dwa układy substratów, układ 1: bromobenzen                      

z kwasem 4-winylofenyloboronowy i układ 2: 4-bromostyren z kwasem 

fenyloboronowym, Schemat 3: 

 

 

 

 



 

 

 
 

Schemat 3.  Testy katalityczne reakcji sprzęgania S-M 

Scheme 3. Catalytic tests of coupling reactions S-M 

 

Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły, że układ pierwszy substratów 

jest bardziej preferowany ze względu na wyższą wydajność i krótszy czas trwania 

reakcji. Ponadto, oba monomeryczne kompleksy palladu(0) są bardzo aktywne                     

i efektywne katalitycznie a zoptymalizowane warunki procesu umożliwiają 

selektywne otrzymanie pożądanego produktu (100%) z 98% wydajnością 

izolacyjną, prowadzenie procesu sprzęgania katalizowanego kompleksem [Pd(
2
-

dba)(PCy3)2] (2), który jest lepszym katalizatorem przemiany od  

[Pd(
2
-dba)(PPh3)2] (1). Zaletami układu są przede wszystkim zastosowanie 

rzeczywistego katalizatora bezpośrednio uczestniczącego w cyklu katalitycznym, 

obniżona do 0.1 mol% jego ilość oraz zastosowanie niższej temperatury 60-80
o
C. 

Ten ostatni czynnik ma ogromne znaczenie w kontekście łatwej niekontrolowanej 

polimeryzacji grupy winylowej. Poza tym, w obecności nieco mocniejszej zasady 

K2CO3, zastosowany typ katalizatora pozwala zachować charakter homogeniczny             

w dwufazowej mieszaninie rozpuszczalników bez oznak redukcji do czystego 

metalicznego palladu, co wyklucza dodatkowy etap oczyszczania produktu 

końcowego. W rezultacie przeprowadzonych reakcji zsyntezowano, przy 

praktycznie 100% konwersji komercyjnie dostępnych substratów, szereg nowych 

monostyryloarenów i monostyrylotiofenu [34, 35, 38], Schemat 4: 

 

 
 

Schemat 4.  Synteza nowych monostyryloarylo pochodnych 

Scheme 4. Synthesis of new monostyrylaryl derivatives 
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oraz distyryloarenów i distyrylotiofenu, które ze względu na rozbudowane części 

aromatyczne charakteryzowały się mniejszą rozpuszczalnością niż monostyrylo 

pochodne, Schemat 5: 

 

 
 

Schemat 5.  Synteza nowych distyryloarylo pochodnych 

Scheme 5. Synthesis of new distyrylaryl derivatives 

 

Olefiny wyizolowano z dobrymi oraz bardzo dobrymi wydajnościami 

zawierającymi się w przedziale od 66% do 98% przy zachowaniu wysokiej 

czystości chromatograficznej na poziomie 96-99% [34, 38a, 38b). 

 

1.2. MONO- I DISTYRYLOKARBAZOLE 

 

Następną ciekawą grupą otrzymanych, nieznanych dotąd w literaturze, 

styrylopochodnych były karbazole, które z racji swojej budowy mają bardzo 

szerokie zastosowanie jako materiały warstwy przyjmującej zwanej 'hostem', czy 

transportującej ładunki wewnątrzcząsteczkowo 'hole' [39, 40] w optoelektronice, 

między innymi jako białe organiczne diody elektroluminescencyjne (WOLED) – 

emitujące światło białe [41], a także jako diody emitujące światło niebieskie 

OLED-y [42]. Również w tym przypadku zostały przeprowadzone testy 

katalityczne optymalizujące przemianę w układzie 3-bromo-N-iPr-9H-karbazol                    

z odpowiednimi kwasami 3-winylofenyloboronowym i 4-winylofenyloboronowym 

[36], Schemat 6: 

 
 

Schemat 6.  Synteza nowych monostyrylo pochodnych karbazolu 

Scheme 6. Synthesis of new monostyrylcarbazol derivatives 



 

 

Wcześniejsze bardzo dobre wyniki badań postępu i selektywności reakcji 

Suzuki-Miyaura skłoniły do użycia katalizatora [Pd(
2
-dba)(PCy3)2] (2) [34]. 

Jednakże w trakcie analiz pierwszych testów okazało się, że 3-bromokarbazol ulega 

częściowej debrominacji do N-iPr-9H-karbazolu, czego nie obserwowano we 

wcześniejszych układach. Pozycje 3 i 6 w podstawionych karbazolach są 

szczególnie reaktywne i podatne na modyfikacje [43]. 

W celu wyeliminowania niepożądanego procesu, zastosowano mniej aktywny 

kompleks palladu(0) - [Pd(
2
-dba)(P(o-tol)3)2] (3) obniżając temperaturę do 60

o
C                  

i wydłużając czas trwania procesu. Rezultaty przedstawione w tabeli 1 pokazują, że 

w optymalnych warunkach oba kompleksy (2, 3) efektywnie katalizują proces 

sprzęgania i prowadzą z wysoką 94-99% wydajnością wyłącznie do jednego 

produktu [36]. 

 

Tabela 1.  Optymalizacja warunków reakcji sprzęgania Suzuki 3-Br-N-iPr-9H-karbazolu z kwasami 

winylofenyloborowymi [36] 

Table 1. Optimization of Suzuki coupling reaction conditions for 3-Br-N-iPr-9H-carbazole with 

vinylphenylboronic acids [36] 

 

No 
Kat. 

Struktura 
Br-karb. 

Struktura 
ViPhB(OH)2 

T/t 
(oC)/(h) 

Konwersja Br-

Karb. 

(%)b 

Konwersja 

Kwasu 

(%)b 

Wydajność 
(%)b 

2 

 

 
 

60 /   2 
60 / 12 

60 / 24 

85 /   2 
85 /   4 

48 
75 

82 

87 
95 

50 
77 

89 

90 
96 

48 
75 

82 

87 

95 

 

60 /   2 

60 / 12 

60 / 24 
85 /   2 

85 /   4 

51 

74 

83 
89 

94 

62 

78 

88 
91 

>99 

51 

74 

83 
89 

94 

3 

 

 

 

60 /   2 

60 / 12 
60 / 24 

85 /   2 

54 

83 
87 

99 

55 

85 
92 

>99 

54 

83 
87 

99/ (96)c 

 

60 /   2 
60 / 12 

60 / 24 

85 /   2 

55 
80 

89 

99 

58 
82 

93 

>99 

55 
80 

89 

99/ (91)c 

a Warunki reakcji: [Br-karbazol]:[ViPhB(OH)2]:[Pd] = 1:1.05:0.01; układ otwarty, argon; b oznaczono za 

pomocą metod GC i GCMS; c wydajność izolacyjna. 

 

Jednak to 3 (w ilości 1 mol%), w podwyższonej temperaturze 85
o
C, mimo 

większej zawady sterycznej umożliwia otrzymanie czystego produktu. 

Dopracowany układ katalityczny z powodzeniem zastosowano w syntezie nowych 

N-podstawionych distyrylokarbazoli [36], Schemat 7: 
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Schemat 7.  Synteza nowych distyrylopochodnych karbazolu 

Scheme 7. Synthesis of new distyrylcarbazol derivatives 

 

1.3. MONO- I DISTYRYLOFERROCENY 

 

Kolejnym interesującym związkiem, na którym przeprowadzono optymalizację 

warunków reakcji Suzuki-Miyaura był ferrocen. Do tej pory niewiele artykułów 

opisuje temat selektywnych, czystych metod otrzymywania aryloferrocenów [44]. 

Wstępne badania doprowadziły do opracowania procedury syntezy ciekawych,                     

o dużych możliwościach aplikacyjnych styrylopochodnych ferrocenu [37]. 

Otrzymano nowe, nieodnotowane w literaturze 1-mono- i 1,1'-di(3- lub 4-)-

styryloferroceny. Podobnie jak we wspomnianych wcześniej przykładach, 

sprzęganie Suzuki prowadzono w dwóch układach substratów, aby stwierdzić, która 

z mieszanin umożliwi najselektywniej i najwydajniej zsyntezować nowe z grupą 

styrylową pochodne ferrocenu, Schemat 8.  

Najistotniejszym elementem było zbadanie, w jakich warunkach katalizy na 

palladzie(0) reakcja tworzenia wiązania węgiel-węgiel pozwoli osiągnąć wysoką 

wydajność i wyeliminować powstawanie produktów ubocznych takich jak ferrocen 

(B) po debrominacji i 4,4'-diwinylobifenylu (C) po homosprzęganiu kwasu. 

Reakcja sprzęgania Suzuki najefektywniej zachodzi dla układ 1 (schemat (8)):                    

1-bromoferrocenu (BrFc) z kwasem 4-winylofenyloboronowym prowadzona                         

w obecności kompleksu [Pd((
2
-dba)(P(o-tol)3)2] (3) i fosforanu(V) potasu jako 

czynnika zasadowo-kwasowego. Pozytywne wyniki badania stały się punktem 

wyjścia do syntezy 1,1'-distyryloferrocenów, Schemat 9. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Schemat 8.  Systemy katalityczne reakcji sprzęgania S-M dla ferrocenu 

Scheme 8. Catalytic systems of coupling reactions S-M for ferrocene 

 

 
 

Schemat 9.  Synteza nowych 1,1’-distyrylo pochodnych ferrocenu 

Scheme 9. Synthesis of new 1,1’-distyrylferrocene derivatives 

 

Tym razem zoptymalizowane warunki umożliwiły efektywny przebieg reakcji 

i wyizolowanie z 90 i 91% wydajnością nowych dipodstawionych ferrocenów, a dla 

pochodnej  3-winylofenylowej określono strukturę krystaliczną [37], Rysunek 1. 

Otrzymana grupa olefin stwarza olbrzymie możliwości zastosowania ich                    

w uzyskaniu nowych grup związków, co w konsekwencji pozwoli na opracowanie 

metod stereo-selektywnych syntez w projektowaniu bardziej złożonych                             

i rozbudowanych produktów. 
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Rysunek 1.  Struktura krystaliczna 1,1'-di(3-winylofenylo)ferrocenu [37] 

Figure 1. X-Ray structure of 1,1'-di(3-vinylphenyl)ferrocene [37] 

 

Otrzymana grupa olefin stwarza olbrzymie możliwości zastosowania ich                      

w uzyskaniu nowych grup związków, co w konsekwencji pozwoli na opracowanie 

metod stereo-selektywnych syntez w projektowaniu bardziej złożonych                              

i rozbudowanych produktów. 

Przykładem takim są monostyryloareny pochodne 4-bifenylu, 9-antracenu,  

1-naftalenu, 1-fluorobenzenu czy 2-styrylotiofen, które zostały wykorzystane                    

w reakcji sililującego sprzęgania do 'dekorowania' POSS-ów: 

monowinylosilseskwioksanów, oktawinylosilseskwioksanów klatkowych typu 

Vi1T8 i Vi8T8 [45] oraz na drodze reakcji hydrosililowania do modyfikacji 9,19-

di(wodoro)oktafenylo double-deker silseskwioksanu typu T10 [46]. Ponadto, 

winyloareny mogą mieć liczne zastosowania jako substraty do modyfikacji poprzez 

arylo-borowanie [47], tiokarbonylację [48] czy jako związki wyjściowe do 

materiałów emitujących [49]. 

 

2. SYNTEZA STEREOREGULARNYCH KRZEMOORGANICZNYCH 

MATERIAŁÓW HYBRYDOWYCH NA DRODZE REAKCJI  

SILILUJĄCEGO SPRZĘGANIA (SC) – SPRZĘGANIE MARCIŃCA 

 

 W ciągu ostatnich dwóch dekad sporą uwagę zwracają, z powodu 

potencjalnego zastosowania w optoelektronice, materiały -sprzężone zawierające 

w strukturach atomy krzemu [50, 51]. W szczególności układy aryleno-sililenowe 

wykazujące interesujące właściwości fotoelektroluminescencyjne (EL) będące 

przykładami substancji emitujących światło [52]. Wprowadzenie krzemu                             

w -sprzężone systemy w łańcuchach bocznych polimeru [53a, 53b] lub                           

w łańcuchu głównym materiału polimerowego [53c] poprawia zdolności emisyjne 

(EL) w zakresie światła niebieskiego przy niskim napięciu, obniżając poziom 

LUMO poprzez udział d-orbitali atomów krzemu. Badania teoretyczne pokazują, że  



 

 

mostek sililenowy obniża energię LUMO i nie zwiększa energii potrzebnej do 

transferu pojedynczego elektronu [54]. Niezwykłe właściwości fotofizyczne emisji 

związków zawierających krzem w porównaniu do analogów węglowych wynikają    

z różnicy między węglem i atomem krzemu. Ten ostatni jest mniej elektroujemny 

niż węgiel, wiązanie Si-C jest polarne i bardziej elastyczne niż wiązanie C-C,                    

a pusty orbital krzemu 3d stabilizuje α-sililo podstawione karboaniony [55a]. 

Czasami wprowadza się łącznik sililenowy jako element izolujący, który ogranicza 

-sprzężenie między chromoforami w celu uzyskania pożądanego koloru emisji 

[55b]. Wówczas nawet słaba koniugacja (C-Si) może mieć pozytywny wpływ na 

właściwości absorpcyjno-emisyjne w zakresie światła czerwonego [55c, 55d]. 

Wszystkie te różnice mogą korzystnie wpływać na zjawisko przeniesienia 

elektronu. Dodatkowo, fragmenty alkilosililenowe poprawiają rozpuszczalność                   

i zwiększają elastyczność łańcucha, co umożliwia tworzenie błon-filmów 

potrzebnych do badania właściwości mechanicznych lub nanoszenia na 

powierzchnię metodą druku (inkjet printing). Zazwyczaj polimery zawierające 

jednostki fenyleno-silileno-winylenowe syntetyzuje się na drodze 

polihydrosililowania w obecności katalizatorów platyny(0) [Pt] lub rodu(I) [Rh] 

[56, 57]. Jednakże w strukturach łańcuchów polimerowych zawsze występują 

mieszaniny gem-, Z-1,2- i E-1,2-izomerów. 

W celu otrzymania stereoregularnych materiałów wykorzystano reaktywność 

grup winylowych wcześniej omówionych styryloarenów w projektowaniu E- oraz 

E,E-regularnych związków krzemoorganicznych. 

Idea otrzymywania sprzężonych organicznych związków z wbudowanym 

atomem krzemu o ściśle określonej strukturze jest rozszerzeniem odkrytej                         

w połowie lat 80-tych XX wieku w zespole Profesora Bogdana Marcińca reakcji 

Sililującego Sprzęgania (Silylative Coupling, S-C), zwanej sprzęganiem Marcińca. 

Proces ten katalizowany kompleksami metali przejściowych (M = Ru, Rh, Co, Ir), 

zawierających lub zdolnych do generowania w trakcie reakcji wiązania metal-

wodór [M-H] oraz metal-krzem [M-Si] pozwala na syntezę szerokiej gamy 

funkcjonalizowanych winylopodstawionych związków krzemu [58]. Przebiega on 

na drodze aktywacji wiązania węgiel-wodór przy  i  atomie węgla grupy 

winylowej oraz wiązania węgiel-krzem Cwinyl-Si w cząsteczce winylosilanu,                        

z jednoczesną eliminacją cząsteczki gazu - etylenu (Schemat 10) [59]. Poszczególne 

etapy zostały udokumentowane szeregiem oryginalnych badań mechanistycznych                  

i stechiometrycznych [60], Schemat 10. 

W zależności od układu katalitycznego można uzyskać mieszaninę z przewagą 

jednego z izomerów E-/Z-/gem-, i E-/Z- lub E-/gem-. Dynamicznie prowadzone 

badania reakcji sprzęgania monowinylosilanów z olefinami [58] katalizowanych 

kompleksami  rutenu(II)  i  rodu(I)  doprowadziły  do  opracowania procedur syntez  
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pochodnych eterów winylowych [61], N-9-winylo-9H-karbazolu [62] czy 

chociażby podstawionych styrenów [57a]. Zbadano również reaktywność 

dwuwinylopodstawionych związków krzemu [63] w reakcji polikondensacji oraz 

multiwinylopochodnych siloksanów, silseskwioksanów i cyklosilazanów [64]                    

z olefinami. W obszarze modyfikacji badano możliwości zastosowania produktów 

krzemoorganicznych po sprzęganiu w reakcji Hiyamy z halogenkami arylowymi, 

dzięki czemu opracowano procedury syntez arylokarbazoli [62, 65], prostych 

stilbenów [66] oraz polimerów aryleno-winylenowych strukturalnie podobnych do 

polimerów typu PPV [67]. 

 

 

Schemat 10.  Schemat ogólny reakcji sililującego sprzęgania 

Scheme 10. General scheme of silylative coupling reaction 

  

Imponujące osiągnięcia skłoniły do zastosowania reakcji sililującego 

sprzęgania (S-C) w projektowaniu ‘czystych’ stereokontrolowanych strukturach 

molekularnych i makromolekularnych związków krzemu zawierających 

rozbudowane sprzężone fragmenty aromatyczne składające się wyłącznie                          

z fragmentów E-izomerycznych. W celu projektowania zdefiniowanych cząsteczek 

musimy bardzo precyzyjnie dobierać warunki przemian tak, aby uniknąć produktów 

ubocznych oraz niepożądanych, niekontrolowanych procesów. Dlatego 

podstawowym założeniem sukcesu metodologii był odpowiedni równo molowy 

stosunek reagentów z grupami winylowymi oraz aktywny katalizator stosowany                  

w małych ilościach nie więcej niż 1%. W roku 2005 po raz pierwszy 

zaprezentowano stechiometryczną reakcję sililującego sprzęgania 

winylodimetyloarylosilanów z diwinyloarylo pochodną w stosunku molowym 2:1, 

katalizowaną wodorkowymi i sililowymi kompleksami rutenu(II) o ogólnym 

wzorze [Ru(CO)Z(Cl)(PR3)n] (gdzie, Z = H, SiMe3, n = 2-3), z których jeden, 

pięciokoordynacyjny z tricykloheksylofosfiną kompleks - [Ru(CO)H(Cl)(PCy3)2] 

okazał się wyjątkowo aktywny i stereo-selektywny [68], Schemat 11. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Schemat 11.  Katalityczna droga otrzymywania krzemo pochodnych DVB na drodze SC 

Scheme 11. Catalytic way for preparation of silicon derivatives of DVB via SC reaction 

 

Oprócz doboru kompleksu, duży wpływ na postęp reakcji miała temperatura 

(nie niższa niż 80
o
C) i stężenie roztworu (nie wyższe niż 0.5M), które zapobiegły 

niekontrolowanej polimeryzacji DVB. Co ważniejsze, przy stosunku molowym 1:1 

grup winylowych pochodzących z silanu i olefiny [Vi-Si]:[Vi-aren], po raz 

pierwszy nie zaobserwowano homo-sprzęgania winylosilanu (-Si-HC=CH-Si-). 

Dzięki temu uzyskano z >99% selektywnością i 81-85% wydajnością pierwsze, 

nieodnotowane w literaturze przykłady sprzężone układów krzemoorganicznych. 

Zoptymalizowane parametry reakcji sililującego sprzęgania (SC) umożliwiły 

opracowanie metody syntezy stereoregularnych materiałów polimerowych typu (-

A-=-B-=-A-=-B-)n separowanych fragmentami winylenowymi o stałych 

sprzężeniach JHH=19.2Hz odpowiadającymi izomerii trans. 

 

2.1. KRZEMOORGANICZNE MATERIAŁY HYBRYDOWE 

 

Reakcja sililującego sprzęgania stała się dogodnym narzędziem katalitycznym 

do projektowania szerokiej gamy związków krzemoorganicznych. Zastosowano ją 

w syntezie E,E-sililopochodnych, które otrzymano w reakcji pomiędzy 

distyryloarenami a winylotrimetylosilanem katalizowanej aktywnym wodorkowym 

kompleksem [Ru(CO)H(Cl)(PCy3)2] (0.5-1 mol% na grupę), przeprowadzonej                   

w toluenie w temperaturach 80-95
o
C. W ten sposób otrzymano szereg nowych 

skoniugowanych E,E-bis[(dimethylosililo)winylene)]arenów z wysoką wydajnością 

i prawie 100% selektywnością [69], Schemat 12. 

Wyjątek stanowiła pochodna tiofenu, dla której uzyskano maksymalną 

wydajność izolacyjną 55%. Prawdopodobnie główny wpływ na niską,                                

w porównaniu z innymi olefinami, wydajność ma zdolność siarki do łatwej 

koordynacji i jednocześnie stabilizacji aktywnego sililowego kompleksu rutenu 

oraz wysokiej adhezyjności do szkła na etapie izolacji. Selektywność reakcji 

sprzęgania i czystość produktów końcowych określona na podstawie analizy widm 

protonowych 
1
H NMR, która potwierdziła przyłączenie grupy trimetylosililowej do  
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-atomu węgla dają odpowiednie dublety o stałej sprzężenia 18.9-19.2Hz 

pochodzących od fragmentu winylenowego. Dla pochodnej tetrafluorobenzenu 

wykonano analizę rentgenostrukturalną potwierdzającą E,E-strukturę produktu, 

Rysunek 2. 

 

 

Schemat 12.  Katalityczna droga otrzymywania krzemoorganicznych pochodnych na drodze SC 

Scheme 12. Catalytic way for preparation of organosilicon derivatives via SC reaction 

 

 

 

Rysunek 2.  Struktura krystaliczna 1,4-bis(4-((E)-2-(trimetylosilil)winyleno)fenyleno))tetrafluorobenzenu 

[69] 

Figure 2. X-Ray structure of 1,4-bis(4-((E)-2-(trimethylsilyl)vinylene)phenylene))tetrafluorobenzene [69] 

 

Opracowana metoda pozwoliła na zsyntezowanie, na drodze reakcji 

polikondensacji (SCP), pierwszego przykładu E-oligomeru z naprzemiennie, 

regularnie wbudowanymi 9,10-distyryloantracenem i 4,4'-

bis(winylodimetylosililo)bifenylem, Schemat 13. 

Ponieważ zastosowany typ polimeryzacji nie należy do procesów 

zachodzących szybko z wysokim liczbowo średnim stopniem polimeryzacji (DPn), 

czas trwania został wydłużony do 48 godzin (z analizy widma protonowego                     
1
H NMR wynikało, że zanik grup końcowych nastąpił po 26 godzinach). 

 

 

 

 



 

 

 
 

Schemat 13.  Polikondensacja 4,4'-bis(winylodimetylosililo)bifenylem z 9,10-distyryloantracenem 

Scheme 13. Polycondensation of 4,4'-bis(vinyldimethylsilyl)biphenyl with 9,10-distyrylanthracene 

 

W podobny sposób przeprowadzono dwa etapy badań: testy katalityczne                       

i syntezę nieznanych w literaturze molekularnych i makromolekularnych E,E-

krzemoorganicznych pochodnych ferrocenu. Aby sprawdzić reaktywność nowych 

3- i 4-winylopodstawionych olefin zastosowano układ z najbardziej aktywnym, 

monordzeniowym kompleksem wodorkowym rutenu(II) - [Ru(CO)H(Cl)(PCy3)2]        

w toluenie, ogrzewając mieszaninę w 80-90
o
C w czasie 18-24 godzin [37], Schemat 

14: 

 
 

Schemat 14.  Katalityczna droga otrzymywania krzemoorganicznych pochodnych ferrocenu na drodze SC 

Scheme 14. Catalytic way for preparation of ferrocene organosilicon derivatives via SC reaction 

 

Pochodne metallocenu zawierającego części styrylowe są mniej reaktywne                 

w porównaniu z omówionymi przykładami organicznymi i wymagają 1 mol% 

katalizatora w przeliczeniu na grupę winylową. W reakcji z winylotrimetylosilanem 

już po 18 godzinach w 80
o
C osiągnięto 100% przereagowania substratów z 98-99% 

wydajnością izolacyjną. Natomiast z pochodną winylodimetylosililobifenylową 

należało wydłużyć czas do 24 godzin i podnieść temperaturę do 90
o
C, aby osiągnąć 

konwersję bliską 100% i wydajność odpowiednio 81-87%. W kolejnym etapie, przy  
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zachowaniu stosunku molowego [olefina]:[winylosilan] = 1:1 i 1 mol% 

katalizatora, zsyntezowano nieznane w literaturze kopolimery [37], Schemat 15: 

 

 
 

Schemat 15.  Polikondensacja 4,4'-bis(winylodimetylosililo)bifenylem z 1,1’-distyryloferrocenami 

Scheme 15. Polycondensation of 4,4'-bis(vinyldimethylsilyl)biphenyl with 1,1’-distyrylferrocenes 

 

Analiza widm 
1
HNMR potwierdziła perfekcyjną, naprzemienną                                   

i stereoregularną budowę kopolimerów. Wszystkie przykłady związków są dobrze 

rozpuszczalne w rozpuszczalnikach chlorowcopochodnych (CHCl3, CH2Cl2, 

Cl2C2H4) oraz THF, co stwarza duże możliwości w badaniach 

elektroluminescencyjnych oraz elektrochemicznych. 

Kontynuując pracę z zastosowaniem reakcji SC zsyntezowano nową grupę 

związków krzemokarbazolo pochodnych z winylosilanów z wcześniej otrzymanymi 

w reakcji Suzuki styrylokarbazolami. Modelowe przykłady związków posłużyły do 

badań nad inwersją wzbudzonych stanów singletowych [70]. Stosując reakcje 

winylodimetylofenylosilanu oraz winylotrimetylosilanu z 3-styrylo-N-iPr-

karbazolem przeprowadzono testy katalityczne obrazujące reaktywność substratów 

[70, 36], Schemat 16: 

 

 

Schemat 16.  Katalityczna droga otrzymywania krzemoorganicznych pochodnych karbazolu na drodze SC 

Scheme 16. Catalytic way for preparation of carbazole organosilicon derivatives via SC reaction 



 

 

Wszystkie zastosowane kompleksy rutenu by na tyle aktywne, że dobrze lub 

bardzo dobrze katalizowały przemianę. Dla [Ru(Cl)H(PPh3)3] (1)                                      

i Ru(CO)H(Cl)(PPh3)3] (2) zaobserwowano tworzenie się śladowych ilości 

bis(sililo)etenów od 1 do 10%, które usunięto z zastosowaniem techniki wysokiej 

próżni. Z danych eksperymentalnych wynika, że w obecności kompleksu                         

3 w przypadku układu z winylotrimetylosilanem należy stosować jego trzykrotny 

nadmiar w stosunku do olefiny, natomiast z winylodimetylofenylosilanem 

wystarczy użyć dokładnie stechiometryczną ilość. Wówczas zarówno silany jak                    

i olefina przereagowują w 100% dając pożądany produkt E-silileno-winyleno-

styrylokarabazol. Stosując wyselekcjonowany układ katalityczny otrzymano serię 

nowych krzemoorganicznych związków o liniowej budowie, Schemat 17. 

 

 
 

Schemat 17.  Katalityczna droga otrzymywania dipodstawionych krzemoorganicznych karbazoli na drodze 

SC  

Scheme 17. Catalytic way for preparation of disubstituted organosilicon carbazoles via SC reaction 

 

Opracowana metodologia optymalizująca proces sprzęgania pozwoliła na 

selektywną i kontrolowaną syntezę nowych, sprzężonych oligomerów i polimerów 

o E-regularnej strukturze w całym łańcuchu, Schemat 18 [36]. Standardowo użyto 

16 elektronowego kompleksu rutenu(II), który na poziomie >99% efektywnie                      

i selektywnie katalizuje proces SC do żądanych produktów. Postęp reakcji 

kopolikondensacji był monitorowany za pomocą 
1
H NMR i czas trwania ulegał 

wydłużeniu do momentu pełnej konwersji monomerów z przyrostem łańcucha 

kopolimeru. 

Wszystkie grupy związków wydają się być bardzo atrakcyjne z punktu 

widzenia badań w zakresie właściwości fotofizycznych, fotochemicznych, 

elektroluminescencyjnych czy chociażby elektropolimeryzacji. 
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Schemat 18.  Polikondensacja 4,4'-bis(winylodimetylosililo)naftalenu z distyrylokarbazolami  

Scheme 18. Polycondensation of 4,4'-bis(vinyldimethylsilyl)naphtalene with distyrylcarbazoles 

 

Przykładem łączenia wielu reakcji katalitycznych, a przede wszystkim 

stosowania sililującego sprzęgania, są zaprojektowane i zsyntezowane związki 

krzemu z styrylpochodną karbazolu [70], Schemat 19. Podczas analiz pomiarów 

absorpcyjno-emisyjnych zaobserwowano zmiany we właściwościach spowodowane 

obecnością atomu krzemu (zmiany omówiono poniżej). Zaprojektowany związek       

A jest układem 'akceptor-donor-akceptor' a substraty B, C i związek modelowy                   

D są odnośnikami strukturalnymi odwzorowującymi odpowiednie jego fragmenty, 

Schemat 19: 

 

 
 

Schemat 19.  Wzory nowych związków krzemoorganicznych 

Scheme 19. Patterns of new organosilicon compounds 



 

 

Na podstawie różnych wartości stałych radiacyjnych w n-heksanie                              

i acetonitrylu dla związków krzemoorganicznych, wykazano, że emisja w tych 

rozpuszczalnikach pochodzi z różnych stanów emisyjnych, co potwierdzono 

obliczeniami DFT, które wykazały, że emisja związku D w n-heksanie zachodziła 

ze stanu HOMO-LUMO+1 (o niskim momencie dipolowym), podczas gdy emisja 

w acetonitrylu następuje z poziomu HOMO-LUMO, który charakteryzuje się 

wyższym momentem dipolowym. Zmiana rozpuszczalnika z niepolarnego heksanu 

na polarny acetonitryl dla związków krzemoorganicznych skutkowała inwersją 

najniższych stanów wzbudzonych. Inwersji najniższych stanów wzbudzonych nie 

zaobserwowano dla związku węglowego B. Wiadomo, że wprowadzenie krzemu 

obniża energię LUMO [48a]. W eksperymentach zaobserwowano również, że 

energia LUMO była niższa dla związku D (4,29 eV) niż dla związku D-C (4,40 eV) 

w próżni. Ta sama tendencja występowała w acetonitrylu i heksanie. 

Wprowadzenie atomu krzemu (grupa trimetylosililowa –Si(CH3)3) zmienia 

polaryzację wiązań w porównaniu z grupą tert-butylową (-C(CH3)3).                                

W szczególności ładunek naturalny na atomie krzemu wynosi +1,7e, natomiast 

ładunek naturalny na centralnym atomie węgla grupy tert-butylowej wynosi tylko               

-0,1e. Co więcej, ładunki naturalne na atomach węgla grup metylowych są 

znacząco różne, wynoszące -1,2e dla SiMe3 oraz -0,7e dla tert-butylowych.                    

W rezultacie wiązanie C-Si jest silnie spolaryzowane w porównaniu do wiązania 

węgiel-węgiel C-C. Wniosek, obecność atomów krzemu w A i D indukowała 

inwersję najniższych wzbudzonych stanów singletowych poprzez obniżenie energii 

poziomu LUMO, w konsekwencji prowadząc do odmiennych właściwości 

emisyjnych. Badania porównawcze przeprowadzone dla analogu węglowego D-C 

wykazały, że zastąpienie atomu krzemu atomem węgla spowodowało brak 

występowania tego zjawiska, co znacząco podkreśla kluczową rolę grupy sililowej. 

W n-heksanie dla związku A zachodzi całkowity transfer energii poprzez mostek 

sililowy. Donorem energii jest chromofor bifenylowy (C) a akceptorem energii jest 

chromofor styrylokarbazolowy (B). W rozpuszczalniku polarnym wszystkie 

właściwości fotofizyczne związku A pochodzą od chromoforu 

styrylokarbazolowego. Z kolei chromofor bifenylowy nie odgrywa istotnej roli                 

w jego właściwościach absorpcyjno-emisyjnych. 

Przedstawione pochodne krzemoorganiczne zawierające w strukturach 

fragmenty trimetylosililowe mogą być stosowane z powodzeniem do otrzymywania 

na drodze halodesililowania odpowiednich 1-jodków- lub 1-bromkówarylowch. 

Monobromo- i dibromoalkeny aromatyczne stanowić będą cenne substraty                  

w syntezie organicznej i chemii materiałów. 
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UWAGI KOŃCOWE 

 
Łączenie wielu reakcji katalitycznych w szlak syntetyczny wpisuje się w aktualne 

trendy nowoczesnej kontrolowanej syntezy organicznej i krzemoorganicznej, 

zawierającej aspekty chemii koordynacyjnej i katalizy homogenicznej. Powiązanie 

wielu katalitycznych przemian znacznie rozszerza możliwości aplikacyjne i przyczynia 

się do wzbogacenia wiedzy na temat stereo-kontrolowanych transformacji związków 

aromatycznych oraz związków krzemu, a także umożliwia opracowanie nowych 

selektywnych dróg funkcjonalizacji materiałów. Badania katalityczne mają na celu 

dopracowanie oryginalnych metod syntetycznych wykorzystywanych do projektowania 

ściśle zdefiniowanych strukturalnie nowych związków organicznych                                        

i krzemoorganicznych.  

Odpowiednie połączenie zoptymalizowanych przemian katalitycznych takich jak: 

reakcja sprzęgania Suzuki-Miyaura z reakcją sprzęgania Marcińca (sililującego 

sprzęgania) pozwala na syntezę dowolnej ilości związków o ściśle dedykowanych 

strukturach.  
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ABSTRACT 

 

Organic electroluminescent panels have been widely available on                            

the commercial market for several years, in the form of screens used in mobile 

phones, tablets, and TV sets. The display panels are produced in RGB technology, 

in which iridium(III) coordination compounds act as phosphorescent emitters of red                       

and green light. Because of their high emission quantum efficiency and stability,               

the emitters containing 2-phenylpyridinato ligands and their derivatives have 

proved to be particularly useful. An interesting issue was the contrast between                      

an extensive state of knowledge on the abovementioned compounds and a poor 

state of knowledge on analogous iridium(III) complexes equipped with 

benzo[h]quinolinato ligands. Application of the latter seemed interesting because                        

of the similar size of benzo[h]quinoline and 2-phenylpyridine coordination pockets, 

but much more rigid structure and a greater degree of conjugation of the former, 

which could have a significant impact on the properties of complexes equipped           

with this type of ligand. Regarding to the above, this dissertation concerns                        

the subject of the design and synthesis of new iridium(III) coordination compounds 

equipped with a benzo[h]quinoline motif, as well as the analysis of the structural 

changes impact on the photophysical, electroluminescent, thermal, electrochemical 

and spectroscopic properties of selected classes of compounds targeted for                      

the application in OLED technology. Accordingly, the article presents the results                  

of studies on two classes of heteroleptic of C,N-cyclometalated iridium(III) 

complexes, namely, of the salt type with the general formula [Ir(bzq)2(N^N)]
+
A

-
, 

stabilized by structurally different N,N-donating ligands, as well as neutral 

coordination compounds of the type [Ir(bzq)2(N^O)], bearing N,O-donating                       

β-ketoiminato ligands in the structure equipped with aryl moieties of various 

structure. The work included research on the determination of the correlation 

between the structure of ancillary ligand introduced into the coordination sphere                        

of the metal and the above-mentioned properties. 

Additionally, based on the results of quantum-chemical calculations, work was 

undertaken to develop synthetic pathways enabling the incorporation to the C,N-

cyclometalating benzo[h]quinoline ligand of substituents characterized by different 

stereo-electronic properties, enabling the modification of the emission parameters 

of the target complexes. In the next phase of research, the functionalized precursors 

of the bzq ligand were successfully used in the synthesis of binuclear complexes, 

key reagents in the preparation of corresponding mononuclear iridium coordination 

derivatives with electroluminescent properties. 
 
 

Keywords: phosphorescent emitters, light-emitting diodes, iridium(III) complexes 

Słowa kluczowe: emitery fosforescencyjne, diody elektroluminescencyjne, 

kompleksy irydu(III) 



 

 
WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 

 

[Pd]  – związek koordynacyjny palladu 

acac  – acetyloacetoniano 

ACN  – acetonitryl 

Ar  – aryl 

BINAP  – 2,2’-bis(difenylofosfino)-1,1’-binaftyl 

bpy  – 2,2’-bipirydyna 

bzq/bzqH  – ligand  powstały  w skutek usunięcia protonu z pozycji 10 

benzo[h]chinoliny / benzo[h]chinolina 

CD2Cl2  – dichlorometan deuterowany 

CDCl3  – chloroform deuterowany 

CID  – kolizyjnie  indukowana dysocjacja (ang. collision-induced 

dissociation) 

COD  – cis,cis-1,5-cyklooktadien 

dba  – dibenzylidenoaceton (1,5-difenylo-1,4-pentadien-3-on) 

DCE  – 1,2-dichloroetan 

Dimer  – skrótowe    określenie   dwurdzeniowych   μ-chlorkowych 

związków     kompleksowych     irydu(III)     o     strukturze 

[Ir(C^N)2(μ-Cl)]2 

DMF  – N,N-dimetyloformamid 

DMSO/DMSO-d6  – dimetylosulfotlenek/dimetylosulfotlenek deuterowany 

DP  – potencjał deklasteryzacyjny (ang. declustering potential) 

dtbbpy  – 4,4’-di-tert-butyl-2,2-dipyridyl  

EA  – powinowactwo elektronowe (ang. electron affinity) 

Eg  – przerwa energetyczna HOMO-LUMO (ang. energy gap) 

eq  –  ekwiwalent 

ESI-MS  – spektrometria mas sprzężona z jonizacją typu electrospray 

fac  – izomer facjalny 

HCl  – kwas chlorowodorowy 

IP  – potencjał jonizacji (ang. ionization potential) 

ITO  – mieszany tlenek indu i cyny 

IQE  – wewnętrzna wydajność kwantowa (ang. internal quantum 

efficiency) 

LC  – przejście  elektronowe  w  obrębie  liganda   (ang.  ligand-

centered) 

LEEC  – elektroluminescencyjne  ogniwo  chemiczne  (ang.  Light-

Emitting Electrochemical Cell) 

LLCT  – przejście  ligand-ligand  z  przeniesieniem  ładunku  (ang. 

ligand-to-ligand charge transfer) 

mer  – izomer meridionalny 

MLCT  – przejście  metal-ligand  z  przeniesieniem   ładunku  (ang. 

metal-to-ligand charge transfer) 

MW  – promieniowanie mikrofalowe (ang. microwaves) 

NaOtBu  – tert-butanolan sodu 

NBS  – N-bromosukcynoimid 

NMP  – N-metylopirolidon 

NMR  – spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. 

Nuclear Magnetic Resonance) 
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OB  – łaźnia olejowa (ang. oil bath) 

OLED  – dioda      elektroluminescencyjna    (ang.    Organic Light-

Emitting Diode) 

One-pot  – określenie  stosowane  do  opisu  procesu, na który składa 

się więcej niż jedna reakcja chemiczna, zachodzące 

jednocześnie w tym samym naczyniu reakcyjnym 

PBD  – 2-tert-butylofenylo-5-bifenyl-1,3,4-oksadiazol 

PEDOT:PSS  – mieszanina       poli(3,4-etyleno-1,4-dioksytiofen)      oraz 

sulfonowanego polistyrenu 

Ph  – fenyl  

phen  – 1,10-fenantrolina 

POSS  – oligomeryczny      poliedryczny      silsekwioksan     (ang. 

Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane) 

PVK  – poli(winylokarbazol) 

ppm  – części na milion 

ppy/ppyH  – ligand  powstały  w  skutek  usunięcia protonu z pozycji 

1’2-fenylopirydyny / 2-fenylopirydyna 

t  – temperatura 

TADF  – termicznie  aktywowana  opóźniona   fluorescencja   (ang. 

thermally activated delayed fluorescence) 

THF  – tetrahydrofuran 

TsO  – grupa 4-toluenosulfonylowa 

TfO – grupa trifluorometanosulfonylowa 

QY – wydajność kwantowa (ang. quantum yield) 

UV-Vis  – spektroskopia    absorpcyjna    w    zakresie    widzialnym                       

i ultrafioletowym  

XRD  – dyfrakcja rentgenowska (ang. X-Ray Diffraction) 

  



 

 

WPROWADZENIE 

 
Pomimo, że wyświetlacze OLED na dobre zagościły na rynku konsumenckim jako 

elementy urządzeń mobilnych oraz odbiorników telewizyjnych, tematyka diod 

organicznych nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego, 

jako alternatywa mogąca w przyszłości całkowicie zastąpić pozostałe technologie 

oświetleniowe oraz wyświetlania obrazu. W porównaniu do powszechnie stosowanych 

paneli LCD, ekrany OLED cechują się lepszym poziomem czerni, większym 

kontrastem, szerszym kątem widzenia, bogatszą paletą wyświetlanych barw oraz 

lepszym ich odwzorowaniem, większą jednorodnością obrazu, mniejszą grubością 

paneli, a także porównywalnym lub nawet niższym zużyciem energii. Wymienione 

cechy w połączeniu z możliwością produkcji paneli tanimi technikami drukarskimi są 

asumptem do szczególnie intensywnego rozwoju tej dziedziny. 

Początki technologii OLED sięgają połowy XX wieku i obejmują dwa istotne 

wydarzenia, mianowicie odkrycie przez Bernanose’a zjawiska elektroluminescencji 

oranżu akrydyny w postaci cienkiego filmu lub rozproszonego w celulozie [1-3], a także 

zaobserwowanie przez Pope’a elektroluminescencji kryształów związków 

organicznych, np. antracenu (Rys. 1) [4, 5]. Jednakże, przełom w rozwoju tej 

technologii nastąpił w 1987 roku, kiedy to Tang i VanSlyke skonstruowali pierwszą 

diodę fluorescencyjną na bazie hydroksychinolinianu glinu(III), emitującą światło 

barwy zielonej (Rys. 1) [6]. Odkrycie to stało się impulsem do intensywnego rozwoju 

tej technologii, szczególnie w kontekście poszukiwania nowych materiałów 

charakteryzujących się emisją w szerokim zakresie pasma widzialnego. Dogodnymi do 

tego celu substancjami okazały się różnorodne poliaromatyczne związki, takie jak 

perylen, rubren, chinakrydon oraz ich pochodne [7] lub polimery organiczne, takie jak 

poli(winylokarbazol) [8], poli(fluoren) [9], poli(para-fenylen) [10], a także pochodne 

poli(para-fenyleno-winylenu) [11, 12].  

 

 

Rysunek 1.  Struktury chemiczne pierwszych związków o właściwościach elektroluminescencyjnych 

Figure 1. The chemical structures of the compounds of the first electroluminescent properties 

 

W przypadku wymienionych wyżej substancji podczas emisji możliwe jest 

wykorzystanie jedynie stanów singletowych, które stanowią zaledwie 25 % populacji 

wszystkich stanów wzbudzonych. Z kolei diody oparte na emiterach fosforescencyjnych  
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lub TADF są zdolne do osiągania 100 % wewnętrznej wydajności kwantowej. Z tego 

względu, w komercyjnie dostępnych panelach fluorescencyjne emitery barwy 

czerwonej oraz zielonej zostały wyparte przez te działające w oparciu o zjawisko 

fosforescencji. Niestety, w przypadku emiterów niebieskich obecnie nie jest to jeszcze 

możliwe. Problemem jest ich krótka żywotność spowodowana relatywnie długim 

czasem życia trypletowych stanów wzbudzonych oraz ich wysoka energia, prowadząca 

do degradacji urządzeń w następstwie zachodzących w warstwie emisyjnej procesów 

relaksacji bezpromienistej. Ten impas jest przyczyną, dla której liczne grupy badawcze 

są zaangażowane w prowadzenie badań nad poszukiwaniem nowych organicznych lub 

metaloorganicznych połączeń o właściwościach elektroluminescencyjnych, których 

efektem ma być poprawa właściwości użytkowych OLEDów [13, 14]. 
 

 
 

Rysunek 2.  Ogólny schemat urządzenia OLED oraz ilustracja zasady działania 

Figure 2. General scheme of the OLED device and illustration of the operation principle 

 

Diody OLED są urządzeniami o konstrukcji warstwowej oraz grubości rzędu 

kilkuset nanometrów, emitującymi promieniowanie świetlne w skutek przepływu prądu 

elektrycznego [15]. W uproszczeniu, tego typu diody muszą się składać przynajmniej              

z anody i katody oraz umieszczonej pomiędzy nimi warstwy emisyjnej, aczkolwiek 

mogą zawierać także dodatkowe warstwy (Rys. 2). Każda warstwa pełni ściśle 

określoną funkcję. Mianowicie, katoda służy do wstrzykiwania elektronów, z kolei na 

anodzie generowane są dziury elektronowe. Wygenerowane nośniki ładunków są 

przenoszone przez warstwy wspomagające ich transport i trafiają do warstwy emisyjnej. 

W niej dziury elektronowe i elektrony spotykają się tworząc pary związane 

oddziaływaniem elektrostatycznym, nazywane ekscytonami. Rekombinacja promienista 

ekscytonów z udziałem emitera znajdującego się w warstwie emisyjnej powoduje 

emisję promieniowania o charakterystycznej długości fali. Struktura chemiczna 

determinuje nie tylko barwę emitowanego światła, ale także znacząco wpływa na 

efektywność pracy całego urządzenia.  

 

 



 

 

 

 
 

Rysunek 3.  Porównanie mechanizmów emisji promieniowania w trzech klasach emiterów (S – stan 

singletowy, T – stan trypletowy, NR – bezpromieniste rozproszenie energii, F – fluorescencja, 

PH – fosforescencja, DF – opóźniona fluorescencja, ISC – przejście międzysystemowe, RISC – 

odwrócone przejście międzysystemowe) 

Figure 3. Comparison of the radiation emission mechanisms in three classes of emitters (S – singlet state, 

T – tryplate state, NR – non-radiative energy dissipation, F – fluorescence, PH – 

phosphorescence, DF – delayed fluorescence, ISC – intersystem crossing, RISC – reversed 

intersystem crossing) 

 

W zależności od mechanizmu emisji promieniowania, można wyróżnić trzy 

główne klasy emiterów stosowanych w organicznych diodach (Rys. 3). Historycznie 

pierwszą poznaną klasą były emitery fluorescencyjne, będące najczęściej czysto 

organicznymi związkami, efektywnie wykorzystującymi jedynie stany singletowe. 

Zgodnie z regułami statystyki spinowej, w skutek rekombinacji elektronów i dziur 

elektronowych powstaje 25 % ekscytonów singletowych oraz 75 % ekscytonów 

trypletowych [16]. Emitery fluorescencyjne teoretycznie są w stanie wykorzystać 

podczas emisji jedynie stany singletowe, gdyż przejścia ze stanów trypletowych są dla 

nich wzbronione i ulegają one dezaktywacji w sposób bezpromienisty. Z kolei ich zaletą 

jest bardzo krótki czas życia stanów wzbudzonych (rzędu nanosekund), odpowiadający 

za spożytkowanie dostarczonej energii na oczekiwaną emisję promieniowania, a nie na 

przykład degradację wiązań chemicznych emitera i jego otoczenia. Drugą generację 

stanowią emitery fosforescencyjne, w których emisja zachodzi ze stanów trypletowych 

[17]. Są to najczęściej związki koordynacyjne metali ciężkich, które wykazują zdolność 

do promienistej rekombinacji stanów trypletowych dzięki sprzężeniu spinowo-

orbitalnemu,  którego  występowanie  jest  charakterystyczne  dla  pierwiastków o dużej  
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liczbie atomowej. Dzięki temu są one w stanie osiągać teoretyczną wydajność 

kwantową na poziomie 100 % [18]. Do wad tej klasy emiterów należy zaliczyć dłuższe 

czasy życia stanów wzbudzonych względem emiterów fluorescencyjnych (rzędu 

mikrosekund) oraz przede wszystkim, wysokie koszty wytwarzania tego typu emiterów 

wynikające z cen ciężkich metali w nich zawartych. Najnowszą, trzecią generację 

stanowią emitery TADF, bazujące na zjawisku termicznie aktywowanej opóźnionej 

fluorescencji. Jest to rodzina emiterów czysto organicznych lub kompleksów metali 

przejściowych, w których emisja zachodzi wyłącznie ze stanów singletowych, a stany 

trypletowe pełnią rolę rezerwuaru energii nagromadzonej w cząsteczce [19]. Efekt taki 

osiąga się poprzez specjalnie zaprojektowaną strukturę chemiczną, mającą na celu 

zminimalizowanie nakładania poziomów HOMO i LUMO. W rezultacie takiego 

zabiegu uzyskuje się niewielką różnicę energii pomiędzy stanami singletowym                        

i trypletowym, wówczas możliwe jest odwrócone przejście międzysystemowe 

aktywowane energią termiczną (RISC). Ważną zaletą emiterów TADF jest możliwość 

osiągniecia wewnętrznej wydajności kwantowej na poziomie 100 % oraz 

wyeliminowanie kosztownych metali szlachetnych w przypadku struktur czysto 

organicznych, aczkolwiek w ostatnich latach na popularności zyskały m.in. emitery 

TADF na bazie złota [20-22]. Funkcja stanu trypletowego jako magazynu energii 

stanowi jednocześnie największy mankament tego typu emiterów, gdyż skutkuje to 

bardzo długimi czasami życia stanów wzbudzonych (rzędu kilku do nawet kilkuset 

mikrosekund), co w konsekwencji może prowadzić do szybko postępującej degradacji 

cząsteczek emitera. Nadzieje pokładane w emiterach TADF na przełamanie impasu                 

w konstrukcji jednocześnie wydajnych oraz stabilnych niebieskich diod jak dotąd nie 

zostały zrealizowane, właśnie ze względu na niestabilność tych emiterów spowodowaną 

relatywnie długimi czasami życia ich stanów wzbudzonych [23]. Bilans powyższych 

wad i zalet poszczególnych klas emiterów powoduje, że wszystkie z nich są nadal 

intensywnie badane i rozwijane. 

 
 

Rysunek 4.  Ilustracja sprzężenia spinowo-orbitalnego (J – całkowity moment pędu, L – orbitalny moment 

pędu, S – spinowy moment pędu) [24] 

Figure 4. Illustration of the spin-orbital coupling (J - total angular momentum, L - orbital angular 

momentum, S - spin angular momentum) [24] 



 

 

Jak wspomniano wcześniej, jako emitery fosforescencyjne najczęściej służą 

związki zawierające metale ciężkie, między innymi pallad, ruten, iryd, platynę, osm 

[25]. Jest to podyktowane występowaniem silnego sprzężenia spinowo-orbitalnego 

umożliwiającego promieniste wykorzystanie zarówno stanów singletowych, jak              

i trypletowych (Rys. 4) [26]. Wśród znanych emiterów fosforescencyjnych na 

szczególną uwagę zasługują cyklometalowane związki koordynacyjne irydu(III), 

ponieważ charakteryzują się one szeregiem cech, które uczyniły je najczęściej 

badanymi materiałami pod kątem zastosowań optoelektronicznych wśród kompleksów 

wszystkich ciężkich metali przejściowych [27]. Do ich zalet można zaliczyć: bardzo 

dużą różnorodność w projektowaniu ich struktur, przestrajalność barwy emisji                         

w szerokim zakresie, wysokie wydajności kwantowe emisji, możliwość wpływania na 

czas życia stanów trypletowych, odporność na foto-, termo- oraz chemodegradację. 

Większość tych cech jest determinowana jedną z najwyższych liczb atomowych irydu 

wśród stabilnych pierwiastków, która odpowiada za relatywnie krótkie czasy życia 

stanów wzbudzonych oraz wysokie wydajności kwantowe poprzez silne sprzężenie 

spinowo-orbitalne. Ponadto, typowa liczba koordynacyjna wynosząca 6 na trzecim 

stopniu utlenienia stwarza możliwość przyłączania wielu różnych ligandów, które 

pozwalają modyfikować barwę emitowanego światła (Rys. 5) [27].  

 

 

 

Rysunek 5.  Ilustracja możliwości przestrajania emisji kompleksów irydu(III) w zależności od ich budowy 

[28] (Licencja na reprint nr 1090375-1) 

Figure 5. Illustration of the possibility to tune the emission of iridium(III) complexes depending on their 

structure [28] (License for reprint No. 1090375-1) 

 

Jednym z pierwszych kompleksów irydu(III), który zainicjował tak duże 

zainteresowanie związkami tego metalu w kontekście emiterów fosforescencyjnych, był 

fac-[Ir(ppy)3] [29]. Wynikało to właśnie z bardzo dużej wydajności kwantowej emisji, 

sięgającej   aż   97  %,   w   powiązaniu   z   relatywnie   krótkim   czasem   życia   stanu  
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wzbudzonego [30]. Od tego czasu otrzymanych i przebadanych zostało wiele 

kompleksów wyposażonych w ligandy ppy oraz jego pochodne, z uwzględnieniem 

kompleksów homoleptycznych oraz heteroleptycznych, zarówno neutralnych jak                  

i jonowych [31]. Oprócz tego, opracowano także wiele innych ligandów 

cyklometalujących, między innymi pochodnych fenylopirydyny, 2-tiofen-2-

ylopirydyny, 1-fenyloizochinoliny, regioizomerów fenylotriazoli, N-fenyloimidazolu, 

N-fenylobenzimidazolu i wiele, wiele innych [32-36]. Badania układów 

koordynacyjnych w nie wyposażonych udowodniły bardzo szeroką przestrajalność 

właściwości emiterów w zależności od struktury chemicznej liganda. Struktury 

przykładowych irydowych emiterów przedstawiono na Rys. 6, a zainteresowanemu 

czytelnikowi należy polecić książkę zatytułowaną Iridium(III) in Optoelectronic and 

Photonics Applications pod redakcją E. Zysmana-Colmana, która stanowi niezwykle 

obszerne i wyczerpujące kompendium wiedzy na temat związków koordynacyjnych 

irydu stosowanych w optoelektronice [27].  

 
 

Rysunek 6.  Przykłady znanych kompleksów irydu(III) o właściwościach elektroluminescencyjnych 

Figure 6. Examples of known iridium (III) complexes with electroluminescent properties 

 

Analizując zebraną literaturę dostrzeżono pewną lukę, którą był bardzo ubogi stan 

wiedzy (na dzień rozpoczęcia badań) na temat kompleksów irydu(III) wyposażonych              

w analogiczne do 2-fenylopirydynianowych, ligandy benzo[h]chinolinianowe. Było to 

tym bardziej zastanawiające, że kompleksy irydu(III) zawierające skoordynowany 

ligand bzq były jednymi z pierwszych dwurdzeniowych otrzymanych przez Nonoyamę 

już  w  1974  roku  [37]. Natomiast, w przypadku kompleksów monordzeniowych znane  



 

 

były wyłącznie [Ir(bzq)2(acac)] oraz [Ir(bzq)3] (Rys. 7) [38, 39]. W związku                       

z powyższym, temat ten wydawał się interesujący z powodu podobnego rozmiaru 

kieszeni koordynacyjnej benzo[h]chinoliny i 2-fenylopirydyny, ale także znacznie 

sztywniejszej struktury i większego stopnia koniugacji tej pierwszej, co mogło mieć 

istotny wpływ na właściwości kompleksów wyposażonych w tego typu ligand. 

 

 
 

Rysunek 7.  Struktury kompleksów irydu(III) z ligandem bzq znanych na dzień rozpoczęcia badań  

Figure 7. Structures of iridium (III) complexes with bzq ligand known on the day of starting the research 

 

Pierwotnie w roli emiterów OLED badane były głównie związki neutralne, jednak 

z czasem obiektem zainteresowań naukowców zaczęły się stawać także kompleksy 

jonowe wyposażone w ligandy C,N-cyklometalujące oraz N,N-donorowe ligandy 

pomocnicze. Badania te w dużej mierze obejmowały związki osmu [40, 41], rutenu [38, 

42-47] oraz renu [48, 49]. Przy czym, jeśli chodzi związki irydu(III), to były one 

głównie badane w kontekście ich aplikacji w roli markerów fluorescencyjnych [50-54] 

oraz emiterów w urządzeniach LEEC [55-57]. Jednym z pierwszych kompleksów irydu 

przebadanym w roli emitera OLED był [Ir(ppy)2(dtbbpy)]PF6, przedstawiony na Rys. 8 

[58]. 

Rozwój tematyki miękkich soli irydu(III) był sukcesywnie kontynuowany przez 

innych badaczy, prowadząc do poszerzenia wiedzy na ich temat oraz zwiększenia liczby 

doniesień na temat urządzeń OLED o coraz lepszych parametrach [59-61]. W tym 

miejscu należy podkreślić, że postęp w tej dziedzinie nie obejmował związków 

zawierających skoordynowany ligand bzq. 

 

 

Rysunek 8.  Jeden z pierwszych cyklometalowanych kationowych irydowych emiterów OLED 

Figure 8. One of the first cyclometallized cationic iridium OLED emitters 
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Także neutralne kompleksy heteroleptyczne wyposażone w różnorodne ligandy 

pomocnicze, przykładowo O,O- oraz N,O-donorowe (Rys. 9), stanowią ciekawą grupę 

związków koordynacyjnych, zwłaszcza w kontekście ich wykorzystania jako emiterów 

fosforescencyjnych. Szczególnie intensywnie eksploatowana była tematyka 

kompleksów acetyloacetonianowych, z uwagi na łatwość ich syntezy względem 

kompleksów homoleptycznych [38, 62-64]. Na szczególną uwagę zasługują także 

kompleksy wyposażone w ligand 8-hydroksychinolinianowy [6, 65, 66] oraz 

pikolinianowy, obecny na przykład w strukturze najbardziej popularnego 

jasnoniebieskiego emitera, czyli FIrpic [67]. Ewolucję ligandów acetyloacetonianowych 

w kierunku układów N,O-chelatowych mogły stanowić -ketoiminiany (Rys. 9d). 

Wykorzystanie N,O-donorowego liganda -ketoiminianowego ma jeszcze jedną zaletę, 

którą jest możliwość wpływania na gęstość elektronową bezpośrednio na atomie                  

N-donorowym poprzez syntetycznie łatwą zmianę podstawnika R. Z chwilą rozpoczęcia 

badań, kompleksy irydu(III) zawierające tego typu ligandy nie były w ogóle znane,                 

a prace Teetsa dotyczące tego zagadnienia pojawiły się kilka lat później [68, 69], 

potwierdzając słuszność obranego przez nas kierunku badań, gdyż w opublikowanych 

artykułach szczegółowo omówiono szereg bardzo ciekawych zależności pomiędzy 

strukturą liganda pomocniczego a właściwościami badanych kompleksów. Jednakże,              

w literaturze nie były dostępne żadne doniesienia na temat -ketoiminianowych 

kompleksów irydu(III) zawierających w swojej strukturze ligand bzq. 

 

 
 

Rysunek 9.  Schematyczne przedstawienie związków koordynacyjnych irydu(III) wyposażonych                            

w acetyloacetonianowy (a), pikolinianowy (b), 8-hydroksychinolinianowy (c) oraz                             

-ketoiminianowy ligand pomocniczy (d) 

Figure 9. Schematic representation of iridium(III) coordination compounds equipped with acetylacetonato 

(a), picolinato (b), 8-hydroxyquinolinato (c), and 𝛽-ketoiminato ancillary ligand (d) 

 

Na uwagę zasługuje także aspekt chemicznej modyfikacji cyklometalującego 

liganda, mający na celu przestrajanie emisji poprzez zmianę poziomów energetycznych 

HOMO i LUMO. Fundamentem do tych rozważań jest nierównomierne rozmieszczenie 

orbitali HOMO i LUMO w cząsteczce emitera irydowego, ukazane na przykładzie 

kompleksu fac-[Ir(ppy)3] na Rys. 10. W przypadku C,N-cyklometalowanych emiterów 

irydowych poziomy HOMO zwyczajowo są zlokalizowane głównie na atomie 

centralnym oraz ligandzie cyklometalującym (z przesuniętym środkiem ciężkości                  

w kierunku części C-donorowej), z kolei poziomy LUMO są zlokalizowane na ligandzie 

cyklometalującym lub ligandzie pomocniczym. Dzięki takiemu ich rozmieszczeniu, 

istnieje  możliwość  selektywnego  wpływania  na  poziomy  energetyczne  granicznych  



 

 

orbitali poprzez umieszczanie podstawników o różnych właściwościach elektronowych 

w odpowiednich pozycjach szkieletu liganda. Za najlepszy przykład może tu posłużyć 

zdecydowanie najdokładniej przebadany jasnoniebieski emiter FIrpic, zawierający dwa 

C,N-cyklometalujące ligandy 2-(4,6-difluorofenylo)pirydynianowe oraz jeden 

pikolinianowy ligand pomocniczy [70,71]. Przyczyną jasnoniebieskiej emisji tego 

kompleksu jest właśnie obecność atomów fluoru usytuowanych przy pierścieniach 

fenylowych, która powoduje stabilizację zlokalizowanego w ich regionie poziomu 

HOMO, przy znacznie mniejszym wpływie na poziom LUMO. W efekcie, przerwa 

energetyczna HOMO-LUMO ulega zwiększeniu względem kompleksu pozbawionego 

atomów fluoru. 

 
 

Rysunek 10.  Wizualizacje poziomów HOMO (lewo) oraz LUMO (prawo) dla kompleksu fac-[Ir(ppy)3] [72] 

(Licencja na reprint nr 1090374-1) 

Figure 10. Visualizations of HOMO (left) and LUMO (right) levels for complex fac-[Ir(ppy)3] [72] 

(License for reprint No. 1090374-1) 

 

Wpływ ten został wyjaśniony efektami elektronowymi wywieranymi przez 

podstawniki przy pierścieniu aromatycznym, który można mierzyć przy pomocy 

parametrów Hammetta [72]. Na bazie tej koncepcji został opracowany model 

pozwalający przewidywać przesunięcie emisji kompleksów w zależności od typu                   

i miejsca przyłączenia do liganda różnych podstawników. Intrygujące byłoby 

przeprowadzenie podobnych rozważań dla kompleksów wyposażonych w ligand bzq. 

Próby przewidywania wpływu modyfikacji chemicznej liganda bzq 

skoordynowanego do atomu irydu, przy pomocy obliczeń kwantowo-chemicznych, 

zostały już przeprowadzone i opublikowane [73]. Przedmiotem tych rozważań były 

rezultaty badań teoretycznych nad izomerami mer oraz fac homoleptycznych 

kompleksów irydu(III), w których ligand cyklometalujący wyposażono w podstawniki    

o charakterze elektronodonorowym (metoksy, fenoksy, dimetyloamino), 

elektronoakceptorowym (fluoro, pentafluorofenylo) oraz wspomagających transport 

dziur elektronowych (4-(N-difenyloamino)fenylo)), zaprezentowanych na Rys. 11. 
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Rysunek 11.  Struktury chemiczne badanych kompleksów bazujących na rdzeniu [Ir(bzq)3] 

Figure 11. Chemical structures of the studied complexes based on the [Ir(bzq)3] core 

 

Najbardziej istotnym parametrem poruszanym w omawianej publikacji                             

z perspektywy zastosowań optoelektronicznych tego typu materiałów było 

rozmieszczenie HOMO i LUMO oraz położenie ich poziomów energetycznych. 

Parametry te determinują wartość przerwy energetycznej i są bardzo pomocne przy 

formułowaniu strategii mającej na celu jej zmianę poprzez modyfikacje struktury 

chemicznej liganda, a tym samym również docelowego kompleksu. Najprostszym 

modelem do zilustrowania tego przykładu był niemodyfikowany kompleks [Ir(bzq)3] 

(1), a konkretnie jego izomer facjalny, w którym wszystkie ligandy są równoważne 

chemicznie. Rzut na płaszczyznę jednego z ligandów w takim kompleksie z nałożonymi 

wizualizacjami orbitali granicznych przedstawiono na Rys. 12. Przyglądając się temu 

rysunkowi zauważyć można, że rozmieszczenie HOMO i LUMO jest nierównomierne. 

HOMO w głównej mierze jest zlokalizowany na pierścieniu C-donorowym liganda oraz 

atomie centralnym, z kolei LUMO głównie obejmuje fragment N-donorowy liganda 

oraz środkowy pierścień łączący. Takie rozmieszczenie orbitali w obrębie cząsteczki 

stwarza możliwość relatywnie selektywnego oddziaływania na nie poprzez 

dokonywanie chemicznej modyfikacji liganda w określonych pozycjach. Biorąc pod 

uwagę aspekt syntetyczny, czyli możliwość funkcjonalizacji benzo[h]chinoliny                     

w pozycji 5, do dalszych rozważań teoretycznych wybrano właśnie pochodne 

funkcjonalizowane w tej pozycji. Było to jak najbardziej uzasadnione w oparciu                      

o przedstawiony na Rys. 12 model, który wskazywał na możliwość silniejszego 

oddziaływania podstawników wprowadzonych w tej pozycji na wartość energii LUMO, 

aniżeli HOMO. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 12.  Rzut na płaszczyznę jednego z ligandów w fac-[Ir(bzq)3] z nałożoną wizualizacją HOMO                    

(a) i LUMO (b). Strzałką oznaczono lokalizację pozycji 5 liganda 

Figure 12. Projection onto the plane of one of the ligands facing [Ir(bzq)3] with HOMO (a) and LUMO               

(b) visualizations superimposed. The arrow indicates the location of position 5 of the ligand 

 

Analizując otrzymane dane stwierdzono, że obliczone poziomy energetyczne są 

zależne od struktury chemicznej liganda. Oczywiście, wyników tych obliczeń nie należy 

interpretować w sposób bezwzględny, lecz w sposób porównawczy, najlepiej                          

w odniesieniu do związku modelowego dla całej serii (1). Przyłączenie grup 

zawierających atomy fluoru (kompleksy 2 oraz 6) powodowało zauważalne obniżenie 

poziomów energetycznych HOMO i LUMO. Był to efekt jak najbardziej spodziewany, 

gdyż podstawniki elektronowyciągające powinny przesuwać gęstość elektronową                   

w swoim kierunku, prowadząc do stabilizacji pobliskiego orbitalu. Stabilizacja ta była 

bardziej widoczna w przypadku LUMO niż HOMO, co potwierdza zróżnicowany 

wpływ podstawników elektronowyciągających w pozycji 5 na poziomy energetyczne 

obydwu typów orbitali granicznych badanych kompleksów. W przypadku 

podstawników elektronodonorowych (kompleksy 3, 4, 5 oraz 7) stwierdzono odwrotny 

efekt. Mianowicie, powodowały one podwyższenie poziomów energetycznych 

względem referencyjnego kompleksu 1. Jest to zgodne z oczekiwaniami, gdyż tego typu 

podstawniki powinny przesuwać gęstość elektronową w kierunku liganda, skutkując 

destabilizacją orbitali zlokalizowanych w jego obrębie. Obliczenia teoretyczne 

wykazały także, że każda proponowana zmiana struktury chemicznej liganda, 

niezależnie od charakteru elektronowego przyłączanego podstawnika, powinna 

przynajmniej w minimalnym stopniu obniżać przerwę energetyczną, tym samym 

powodując batochromowe przesunięcie maksimów absorpcji i emisji kompleksów 

wyposażonych w proponowane podstawniki. Najprawdopodobniej jest to związane ze 

zwiększeniem koniugacji, co w przypadku związków organicznych zwykle prowadzi do 

obniżenia wartości przerwy HOMO-LUMO. Ponadto, stwierdzono ogólną zależność 

polegającą na wyróżnianiu się izomerów fac większą wartością przerwy energetycznej 

od ich odpowiedników mer, co jest zgodne z danymi literaturowymi dla kompleksów                

z zawierających pochodne ppy [63]. Konkluzją pracy było stwierdzenie zasadności 

funkcjonalizacji  liganda  benzo[h]chinolinianowego,  gdyż   strategia   ta   mogłaby  się  
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okazać przydatna w otrzymywaniu kompleksów irydu(III) o ciekawych właściwościach 

fosforescencyjnych. 

Monordzeniowe kompleksy irydu(III) są często obiektem badań pod względem 

możliwości ich zastosowań jako biosensory, fotokatalizatory oraz emitery 

fosforescencyjne [27, 74, 75]. Wśród ostatnich najciekawszych doniesień na ten temat 

można wyróżnić artykuły opisujące panele OLED zbudowane z oligomerycznych 

łańcuchów zawierających kompleksy irydu(III) w roli emiterów oraz mediatorów 

polimeryzacji [76]; kompleksy irydu(III) o właściwościach mechanochromowych, 

mogących służyć jako mechaniczne lub chemiczne sensory [77, 78]; oraz 

nietoksycznych związków służących do barwienia komórek rakowych szyjki macicy 

[79]. Zdecydowanie najpopularniejszą drogą syntezy tego typu materiałów jest 

rozszczepienie -chlorkowych dwurdzeniowych cyklometalowanych kompleksów 

irydu(III) o ogólnym wzorze [Ir(C^N)2(μ-Cl)]2 z użyciem prekursora dodatkowego 

liganda w obecności odpowiedniej zasady. Podczas analizy dostępnej literatury na ten 

temat zauważono, jak nieproporcjonalnie mało uwagi jest poświęcane tym ważnym 

związkom pośrednim, biorąc pod uwagę ich kluczową rolę w wielu szlakach 

syntetycznych. Fakt ten wynika głównie z małego zainteresowania kompleksami 

dwurdzeniowymi samymi w sobie, a traktowaniem ich jako produkty pośrednie                     

w syntezie bardziej złożonych układów koordynacyjnych. W wielu przypadkach było to 

przyczyną pomijania wydajności syntez dimerów, a nawet brakiem ich charakterystyki 

spektroskopowej, co z czasem stało się dość powszechną praktyką [38, 63, 80-82]. Bez 

wątpienia utrudnia to ocenę skuteczności metod ich otrzymywania, a także rzutuje na 

wydajności końcowych produktów dłuższych szlaków syntetycznych, co ma 

niebagatelne znaczenie z powodu ceny irydu i jego związków. Syntezy tego typu 

dwurdzeniowych połączeń zwyczajowo prowadzi się ogrzewając chlorek irydu oraz 

prekursor liganda w mieszaninie alkoholu z wodą (Rys. 13). Wadą wielu opisanych 

preparatyk jest umiarkowana wydajność otrzymywanych produktów, długi czas reakcji 

(do 48 godzin), relatywnie duże ilości stosowanych rozpuszczalników, a w nielicznych 

przypadkach konieczność oczyszczania produktu przy pomocy chromatografii flash 

[83-90]. Wszystko to sprawia, że opracowanie uniwersalnej i skutecznej metody 

syntezy tego typu związków jest nadal pożądane. 

 

 

 

Rysunek 13.  Ogólny schemat najpopularniejszej reakcji tworzenia -chlorkowych dwurdzeniowych 

kompleksów irydu(III) 

Figure 13. General scheme of the most popular reaction for the formation of iridium(III) -chloride 

binuclear complexes 



 

 

Możliwość zniwelowania wyżej wymienionych mankamentów oferuje 

wykorzystanie korzystnego wpływu promieniowania mikrofalowego na przebieg reakcji 

cyklometalacji, co zostało potwierdzone we wcześniejszych doniesieniach 

literaturowych na ten temat [91-93]. Niestety, opisane w nich warunki rekcji nie tworzą 

spójnego obrazu i brak w nich wyraźnego porównania wpływu mikrofal na przebieg 

reakcji względem innych klasycznych źródeł ciepła. Ponadto, jak dotąd nie został 

wyjaśniony wpływ wody na przebieg reakcji cyklometalacji, a jedynie odnotowano 

konieczność jej stosowania w praktycznie każdej opisanej metodologii [94]. Mając 

powyższe na uwadze, szczególnie interesujące byłoby zgłębienie problematyki syntezy 

dimerów w warunkach wspomagania promieniowaniem mikrofalowym, opracowanie 

efektywnej metodologii otrzymywania -chlorkowych dimerów, określenie wpływu 

dodatku wody na przebieg reakcji oraz przy okazji otrzymanie nowych związków 

wyposażonych w ligandy zawierające różne grupy funkcyjne, które stanowiłyby 

atrakcyjne prekursory do dalszych przekształceń. 

 

1. HETEROLEPTYCZNE C,N-CYKLOMETALOWANE 

KOMPLEKSY IRYDU(III) 

 

1.1. ZWIĄZKI O BUDOWIE JONOWEJ TYPU [Ir(bzq)2(N^N)]+A− 

 

Badania kompleksów irydu(III) o budowie jonowej, stabilizowanych dwoma 

ligandami bzq oraz jednym ligandem N,N-donorowym ukierunkowane były na 

próbie korelacji ich właściwości fotofizycznych, elektrochemicznych oraz 

elektroluminescencyjnych ze strukturą oraz właściwościami elektronowymi liganda 

pomocniczego [95]. Związki zawierające komercyjnie dostępne pochodne 2,2’-

bipirydyny oraz 1,10-fenantroliny zostały otrzymane w układzie one-pot                        

z wykorzystaniem wspomagającego wpływu promieniowania mikrofalowego (Rys. 

14). 

Związki koordynacyjne irydu(III) o podobnej budowie były jak dotąd badane 

głównie pod kątem zastosowania jako markery fluorescencyjne w układach 

biologicznych [50,51,53, 54,96]oraz jako emitery w urządzeniach typu LEEC 

[55,56]. Potencjał aplikacyjny w wymienionych dziedzinach opierał się na 

jonowym charakterze tych związków, co czyniło je rozpuszczalnymi w polarnych 

rozpuszczalnikach (takich jak woda) oraz zdolnymi do przewodzenia prądu 

elektrycznego ich roztworów w skutek dysocjacji. Niemniej jednak, w literaturze 

można napotkać także nieliczne doniesienia opisujące zastosowanie tego typu 

jonowych układów fosforescencyjnych w konstrukcji OLEDów, jak miało to 

miejsce w przypadku [Ir(ppy)2(dtbbpy)]PF6 [58]. 
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Rysunek 14.  C,N-cyklometalowane kompleksy o budowie jonowej, stabilizowane N,N-donorowymi 

ligandami 

Figure 14. C,N-cyclometalated complexes with ionic structure, stabilized with N,N-donating ligands 

 

Większość związków irydu(III) o właściwościach elektroluminescencyjnych 

opisanych w przytoczonych powyżej źródłach stabilizowana była ppy lub jej 

pochodnymi jako ligandami C,N-cyklometalującymi, podczas gdy w przypadku 

markerów biologicznych, przebadano szersze spektrum ligandów obejmujące także 

bzq. W związku z powyższym, podjęto prace mające na celu syntezę oraz 

szczegółowe badania kompleksów irydu(III) stabilizowanych dwoma ligandami bzq 

oraz jednym N,N-donorowym ligandem pomocniczym, ukierunkowując działania 

na ich zastosowanie w konstrukcji OLEDów. Skorelowano przy tym wpływ 

budowy chemicznej emiterów na ich właściwości fotofizyczne, elektrochemiczne, 

termiczne oraz elektroluminescencyjne.  

Badania rozpoczęto od przeprowadzenia syntez docelowych związków 

koordynacyjnych. W początkowej fazie prac eksperymentalnych odwołano się do 

literaturowych metod, zgodnie z którymi kompleksy o podobnej strukturze były 

zazwyczaj otrzymywane dwuetapowo [51, 97-107]. Pierwszy z nich obejmował 

reakcję dwurdzeniowego -chlorkowego kompleksu irydu(III) o strukturze 

[Ir(C^N)2(μ-Cl)]2 z ligandem N,N-donorowym, dając kompleks o strukturze 

[Ir(C^N)2(N^N)]Cl. Natomiast, drugim etapem była wymiana anionu chlorkowego 

z zewnętrznej sfery koordynacyjnej na inny docelowy anion. Zasadniczą wadą tego 

szlaku syntetycznego była jego czaso- i pracochłonność, wynikająca z konieczności 

izolacji oraz oczyszczania produktu pośredniego. Ponadto, wydajności 

otrzymywanych   w   ten    sposób   związków    użyciem   zatłoczonych   sterycznie  



 

 

ligandów pomocniczych bywały relatywnie niskie. Zatem, w celu zwiększenia 

efektywności procesu syntezy tego typu jonowych połączeń reakcje prowadzono 

zgodnie z ideą one-pot, polegającą na skondensowaniu dwóch reakcji chemicznych 

do jednej operacji, poprzez umieszczenie wszystkich wymaganych komponentów       

w tym samym naczyniu reakcyjnym, w tym samym czasie (Rys. 15). 

 

 
 

Rysunek 15.  Schemat procesu one-pot prowadzącego do otrzymania docelowych kompleksów irydu(III) 

Figure 15. Diagram of the one-pot process leading to the afford of target iridium(III) complexes 

 

Do testów wyselekcjonowano dwa rozpuszczalniki (DCE i THF) oraz ligandy 

o relatywnie dużej zawadzie sterycznej, czyli 6,6-dimetylo-2,2’-bipirydynę (C-P1), 

2,2’-bischinolinę (E-P1) i 2,9-dimetylo-4,7-difenylo-1,10-fenantrolinę (H-P1). 

Wstępne rezultaty nie były obiecujące, gdyż uzyskano jedynie zanieczyszczone 

produkty (stwierdzone przy pomocy analizy 
1
H NMR), w dodatku z niewielkimi 

wydajnościami (Tabela 1). Niska efektywność procesu skłoniła nas do 

przeprowadzenia reakcji modelowych w reaktorze mikrofalowym, w oparciu                  

o potwierdzone pozytywne efekty zastosowania promieniowania mikrofalowego               

w syntezie organicznej [108-115]. Reakcje przeprowadzono w temperaturze 150 
o
C 

wyłącznie w THF, gdyż jest to rozpuszczalnik lepiej absorbujący mikrofale aniżeli 

DCE oraz cechujący się właściwościami koordynującymi, co mogło mieć 

pozytywny efekt na aktywację prekursora 1-P1. W rezultacie uzyskano znaczącą 

poprawę efektywności otrzymywania związku 2CA’-P1 w stosunku do reakcji 

prowadzonej w łaźni olejowej (Tabela 1). Ponadto, udało się obniżyć molowy 

nadmiar stosowanego liganda pomocniczego oraz NaPF6 do wartości wynoszącej 

zaledwie  2,5  %. Opracowane  warunki  okazały   się    także   dogodne  w  syntezie  
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kompleksów 2EA’-P1 oraz 2HA’-P1 względem wcześniejszych prób 

przeprowadzonych w łaźni olejowej. 

 
Tabela 1.  Parametry reakcji testowych i wydajności uzyskanych produktów 

Table 1. Parameters of the test reactions and yields of obtained products 

 

Kompleks Rozpuszczalnik 
Stosunek molowy reagentów 

1-P1 : Ligand : NaPF6 

Temperatura 

[oC] 

Czas 

[h] 

Wydajność 

[%] 

2CA’-P1 

DCE 1 : 2.2 : 2.2 65 12 26 

THF 

1 : 2.2 : 2.2 65 12 36 

1 : 2.05 : 2.05 150 0.167 12 

1 : 2.05 : 2.05 150 0.167 64* 

2EA’-P1 

DCE 1 : 2.2 : 2.2 65 12 19 

THF 
1 : 2.2 : 2.2 65 12 28 

1 : 2.05 : 2.05 150 0.167 78* 

2HA’-P1 

DCE 1 : 2.2 : 2.2 65 12 24 

THF 
1 : 2.2 : 2.2 65 12 33 
1 : 2.05 : 2.05 150 0.167 77* 

* oznacza reakcję przeprowadzoną w reaktorze mikrofalowym 

 

Syntezy pozostałych kompleksów przedstawionych na Rys. 14 

przeprowadzono według zoptymalizowanej metodologii, uzyskując oczekiwane 

kompleksy z wydajnościami w zakresie 60 – 86 %. Identyfikacji oraz potwierdzenia 

czystości wszystkich związków dokonano przy użyciu techniki 
1
H NMR,                           

a struktury dwóch z nich dodatkowo potwierdzono analizą rentgenostrukturalną 

(Rys. 16). 

 

 
 

Rysunek 16.  Struktury krystaliczne związków 2AA’-P1 (a) oraz 2FA’-P1 (b) 

Figure 16. Crystal structures of componds 2AA’-P1 (a) and 2FA’-P1 (b) 

 

 



 

 

W kolejnej fazie prac otrzymane materiały poddano analizie termicznej przy 

użyciu technik TGA oraz DSC. Najważniejszym wnioskiem płynącym z analizy 

termograwimetrycznej było stwierdzenie stabilności badanych związków 

kwalifikującej je do zastosowania jako emitery dla diod OLED, gdyż temperatura 

ubytku 5 % masy dla wszystkich związków wynosiła powyżej 120 
o
C, czyli 

wartości raczej nie możliwej do osiągnięcia w efekcie przepływu ładunków 

elektrycznych w pracującej diodzie. Natomiast, badania woltamperometryczne 

otrzymanych kompleksów, umożliwiły wyznaczenie potencjałów utleniania                      

i redukcji, czyli wartości IP oraz EA, które powinny odpowiadać poziomom 

energetycznym HOMO i LUMO. Z badań wykluczono kompleksy 2IA’-P1 oraz 

wszystkie zawierające anion [BPh4]
-
, z uwagi na niestabilność związku 

wyposażonego w ligand I-P1 oraz obserwację utleniania przeciwjonu [BPh4]
-
, która 

uniemożliwiała określenie potencjałów utleniania irydowych jonów 

koordynacyjnych z tym anionem. Wyniki przedstawiono w Tabeli 2. 

 
Tabela 2.  Wyniki charakterystyki elektrochemicznej związków kompleksowych 

Table 2. The results of the electrochemical characteristics of complexes 

 
Związek Eox onset [V] Ered onset [V] Eg [eV] IP [eV] EA [eV] 

2AA’-P1 0,69 -1,71 2,40 5,8 3,4 

2BA’-P1 0,47 -1,74 2,21 5,6 3,4 

2CA’-P1 0,47 -1,73 2,20 5,6 3,4 

2DA’-P1 0,49 -1,75 2,24 5,6 3,4 

2EA’-P1 0,47 -1,26 1,73 5,6 3,8 

2FA’-P1 0,73 -1,67 2,40 5,8 3,4 

2GA’-P1 0,51 -1,66 2,17 5,6 3,4 

2HA’-P1 0,41 -1,68 2,09 5,5 3,4 

 

Wyniki badań elektrochemicznych wykazały, że kompleksy wyposażone                   

w 2,2’-bipirydynę (2AA’-P1) oraz 1,10-fenantrolinę (2FA’-P1) powinny cechować 

się największą, a kompleks 2EA’-P1 zawierający 2,2’-bischinolinę najmniejszą 

elektrochemiczną przerwą energetyczną (Eg). Z kolei kompleksy wyposażone                    

w pozostałe ligandy wykazywały wartości pośrednie, oscylujące wokół 2,2 eV. Był 

to dość niespodziewany wynik, gdyż oczekiwano większego zróżnicowania 

wpływu zmiany liganda pomocniczego na przerwę energetyczną. Z literatury 

wynikało, że zmiana N,N-donorowego liganda powinna głównie modyfikować 

energię poziomu LUMO kompleksu, gdyż to właśnie w obrębie liganda 

pomocniczego powinien być zlokalizowany ten orbital. W przeciwieństwie do 

oczekiwań, prawie wszystkie związki charakteryzowały się tym samym EA na 

poziomie 3,4 eV. Sugerowało to, że w obserwowany proces redukcji 

najprawdopodobniej nie jest zaangażowany orbital LUMO odpowiedzialny za 

przejście elektronowe w trakcie emisji promieniowania, a zachodzi inny proces 

elektrochemiczny, wspólny dla większości struktur. Jedynym wyraźnie 

wyróżniającym  się  związkiem  był  2EA’-P1,  co można  powiązać z największym  
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stopniem koniugacji liganda N,N-donorowego, która powodowała znaczne 

obniżenie energii poziomu LUMO tego kompleksu. Natomiast, w przypadku 

wartości energii poziomu HOMO, to ulegała ona zmianie w zakresie około 0,3 eV, 

co wynika ze zmiany gęstości elektronowej na atomie centralnym w zależności od 

charakteru donorowego liganda pomocniczego. 

Rezultaty badań teoretycznych, umożliwiły określenie rozmieszczenia orbitali 

granicznych oraz przewidywania przerw energetycznych badanych związków 

koordynacyjnych. Opracowane wyniki zamieszczono na Rys. 17. Niemniej jednak, 

wyników tych nie należy traktować dosłownie, lecz interpretować w sposób 

porównawczy, bardziej celem określenia trendu wpływu modyfikacji struktury niż 

ustalenia bezwzględnej wartości parametrów. Zgodnie z oczekiwaniami, poziomy 

HOMO były zlokalizowane na atomie centralnym oraz ligandzie C,N-donorowym, 

z kolei poziomy LUMO na N,N-donorowym ligandzie pomocniczym. Ponadto, 

obliczenia wykonane dla kompleksów będących pochodnymi bpy wskazywały, że 

obecność podstawników elektronodonorowych (metylo, metoksylo; 2BA’-P1, 

2CA’-P1, 2DA’-P1) powinna powodować zwiększenie przerwy energetycznej 

względem 2AA’-P1. Z kolei kompleks 2EA’-P1 zawierający ligand pomocniczy               

o największym stopniu koniugacji, cechował się najmniejszą przerwą energetyczną, 

co sugerowało wyraźne batochromowe przesunięcie jego maksimum emisji 

względem 2AA’-P1. W przypadku kompleksów będących pochodnymi phen 

otrzymano dość niespójne wyniki, gdyż wprowadzenie podstawników fenylowych 

powinno powodować zwiększenie koniugacji i obniżenie przerwy energetycznej.      

W opozycji do tego, kompleks 2GA’-P1 wykazywał się większą przerwą                         

w odniesieniu do związku 2FA’-P1, z kolei kompleks wyposażony w dodatkowe 

elektronodonorowe podstawniki metylowe na ligandzie pomocniczym (2HA’-P1) 

wykazywał się najmniejszą przerwą energetyczną z całej serii pochodnych phen. 

Przy współczynniku korelacji równym 0,79 należy interpretować wyniki obliczeń              

z dużą ostrożnością.   

Kolejnym aspektem analizy badanych związków były ich właściwości 

fotofizyczne, poczynając od pomiarów widm absorpcji i fotoluminescencji                       

w roztworze chlorobenzenowym. Wszystkie związki cechowała obecność pasma 

absorpcji typu MLCT w okolicach 420 nm, które były relatywnie słabe z uwagi na 

ich spinowo wzbroniony charakter. Oprócz tego, obserwowano znacznie bardziej 

intensywne pasma poniżej 400 nm, które przypisano dozwolonym przejściom typu 

LC. Dopiero badania fotoluminescencji objawiły wyraźny, oczekiwany wpływ 

zmiany liganda N,N-donorowego (Rys. 18). Kompleks zawierający ppy (2AA’-P1) 

wykazywał maksimum emisji przy 610 nm, a te wyposażone w podstawniki 

elektronodonorowe (2BA’-P1, 2CA’-P1 oraz 2DA’-P1) wykazywały przesunięcie 

hipsochromowe o wartości maksymalnej 58 nm.  

 



 

 

 
 

Rysunek 17.  Wizualizacje obliczonych HOMO (dolny rząd) i LUMO (górny rząd) oraz przerwy 

energetyczne kompleksów P1 

Figure 17. Visualizations of the calculated HOMO (bottom row) and LUMO (top row) and energy gaps                

of P1 complexes 

 

Z kolei kompleks 2EA’-P1 zawierający ligand o zwiększonym stopniu 

aromatyczności wykazał przesunięcie batochromowe o wartości 45 nm.                              

W przypadku serii kompleksów z ligandami na bazie rdzenia 1,10-

fenantrolinowego również zaobserwowano przesunięcie batochromowe związane             

z wprowadzeniem podstawników fenylowych (zwiększających koniugację), jednak 

efekt ten był zdecydowanie mniej wyraźny. W ten sposób potwierdzono 

oczekiwany trend zmian przerwy energetycznej.  

 
 

Rysunek 18.  Znormalizowane widma emisji kompleksów 2(A-F)A’-P1 (a) oraz 2(F-H)A’-P1                                   

(b) w roztworze 

Figure 18. Normalized emission spectra of 2(A-F) A′-P1 (a) and 2(F-H) A′-P1 (b) complexes in solution 

 

Zmierzona została także wydajność kwantowa fotoluminescencji, która 

osiągała 9 % w przypadku kompleksu 2EA’-P1 w atmosferze powietrza. 

Wydajności   te   były   zauważalnie   większe   podczas   pomiarów w odtlenionych  
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roztworach, co dodatkowo potwierdza fosforescencyjny charakter emiterów, gdyż 

tlen jest znanym wygaszaczem wzbudzonych stanów trypletowych. W tego typu 

pomiarach, najwyższe wartości zostały zarejestrowane dla kompleksów 

fenantrolinowych. Na uwagę zasługuje największa różnica wydajności kwantowej 

pomiędzy roztworem odtlenionym i nieodtlenionym w przypadku kompleksu 2FA’-

P1. 

Ostatnim aspektem badań była analiza parametrów pracy prostych diod, 

wykonanych w konfiguracji ITO/PEDOT:PSS/PVK:PBD + kompleks/Ca/Ag. Do 

wykonania testowych urządzeń OLED zostały wyselekcjonowane 2AA’-P1, 2EA’-

P1, 2FA’-P1 oraz 2GA’-P1, związki cechujące się najwyższymi wydajnościami 

kwantowymi emisji w roztworze. Przede wszystkim zaobserwowano, że podczas 

badań elektroluminescencji zanika pasmo od matrycy, co sugeruje znacznie 

bardziej efektywny transfer energii z matrycy do emitera, niż w przypadku 

fotoluminescencji w warstwie. Dla wszystkich czterech kompleksów 

zaobserwowano hipsochromowe przesunięcie emisji względem fotoluminescencji 

w warstwie, co zostało powiązane ze zwiększeniem sztywności ośrodka, powodując 

przyjmowanie odmiennych konformacji molekuł emiterów. Najwyższą luminancją 

oraz wydajnością prądową cechowała się dioda uzyskana w oparciu o emiter 2FA’-

P1, co korelowało z zarejestrowaniem najwyższej wydajności kwantowej 

fotoluminescencji tego kompleksu wśród wszystkich badanych związków (Rys. 

19). 

 
 

Rysunek 19.  Charakterystyka prądowo-napięciowa diod wykonanych z użyciem emiterów 2AA’-P1                       

(a), 2EA’-P1 (b), 2FA’-P1 (c) oraz 2GA’-P1 (d) 

Figure 19. Current-voltage characteristic of diodes made with the use of emitters 2AA’-P1 (a), 2EA’-P1 

(b), 2FA’-P1 (c) and 2GA’-P1 (d) 

 



 

 

1.2. NEUTRALNE KOMPLEKSY IR(III) TYPU [Ir(bzq)2(N^O)], STABILIZOWANE 

N,O-DONOROWYMI LIGANDAMI POMOCNICZYMI 

 

1.2.1. Emitery zawierające fluorofunkcyjne ligandy β-ketoiminianowe 

 

Kolejną grupą przebadanych heteroleptycznych kompleksów irydu(III) były 

neutralne związki o ogólnym wzorze [Ir(bzq)2(N^O)] [116], stabilizowane N,O-

donorowymi ligandami β-ketoiminianowymi wyposażonymi w fluorowane 

ugrupowania aromatyczne. W ramach badań zaprojektowano oraz zsyntezowano 

serię monordzeniowych kompleksów wyposażonych w fluoropodstawione                   

β-ketoiminianowe ligandy oraz podjęto próbę skorelowania właściwości 

fotofizycznych, termicznych, elektrochemicznych i teoretycznych tego typu 

związków, w odniesieniu do stopnia oraz miejsca podstawienia atomami fluoru 

liganda pomocniczego. Zwieńczeniem pracy była dyskusja parametrów OLEDów 

wykonanych techniką roztworową z użyciem nowych kompleksów w roli emiterów 

fosforescencyjnych (Rys. 20). 

 

 
 

Rysunek 20.  Graficzne przedstawienie zakresu badań fluoro-podstawionych emiterów Ir(III); a) wykres 

wydajności prądowej w funkcji luminancji dla najefektywnijszej diody; b) fotografia pracującej 

diody; c) ogólny wzór badanych emiterów; d) schemat konfiguracji diody 

Figure 20. Graphical representation of the research scope of fluoro-substituted Ir(III) emitters: a) graph             

of current efficiency as a function of luminance for the most effective diode; b) photo                     

of a working diode; c) general formula of the studied emitters; d) diode configuration scheme 

 

Do badań wyselekcjonowano kompleksy irydu(III) wyposażone w dwa ligandy 

bzq oraz jeden pomocniczy ligand -ketoiminianowy o zmiennym stopniu 

podstawienia  atomami  fluoru podstawnika N-arylowego. Punktem wyjściowym do  
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realizacji tych badań była synteza prekursorów ligandów zawierających w swojej 

strukturze pierścień fenylowy podstawiony atomami fluoru w pozycjach orto, meta 

i para, grupą trifluorometylową w pozycji para oraz perfluorowany pierścień 

fenylowy. 

 

 
 

Rysunek 21.  Schemat otrzymywania -ketoimin 

Figure 21. Scheme of 𝛽-ketimines preparation 

 

Związki zostały otrzymane w reakcji kondensacji pomiędzy acetyloacetonem              

i odpowiednimi pochodnymi aniliny, z wykorzystaniem kwasu para-

toluenosulfonowego lub soli erbu(III) w roli katalizatorów (Rys. 21) [117, 118]. 

Otrzymane -ketoiminy posłużyły do syntezy docelowych związków 

kompleksowych na drodze rozszczepienia -chlorkowego kompleksu 4-P2                      

w środowisku zasadowym (Rys. 22a), wspomagając proces promieniowaniem 

mikrofalowego. Zastosowanie niekonwencjonalnego źródła ciepła umożliwiło 

otrzymanie oczekiwanych produktów w czasie jedynie 10 minut. Natomiast, 

związek 5g-P2 został otrzymany przypadkowo podczas syntezy związku 5f-P2, gdy 

w układzie znalazła się niewielka ilość 2-metoksyetanolu (musiała to być 

pozostałość po otrzymaniu prekursora irydowego 4-P2), wówczas doszło do 

substytucji atomu fluoru w pozycji para. Postanowiono ten kompleks także włączyć 

do badań, a jego synteza została powtórzona intencjonalnie z użyciem ściśle 

określonej ilości 2-metoksyetanolanu sodu (Rys. 22b).  

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 22.  Schemat otrzymywania kompleksów -ketoiminianowych 

Figure 22. Scheme for the preparation of 𝛽-ketoiminato complexes 

 

Struktury otrzymanych kompleksów potwierdzono analizą 
1
H NMR oraz 

dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na wyhodowanych monokryształach. 

Analiza XRD wykazała, że geometria wielościanu koordynacyjnego utworzonego 

przez atomy donorowe zbliżona jest do regularnego oktaedru (Rys. 23). 

 

                               
 

Rysunek 23.  Struktury krystaliczne związków 5b-P2 (a) oraz 5e-P2 (b) 

Figure 23. Crystal structure of compounds 5b-P2 (a) and 5e-P2 (b) 
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Analiza termograwimetryczna (TGA) otrzymanych kompleksów wykazała ich 

zaskakująco dużą stabilność termiczną, gdyż 5-procentowy ubytek masy każdej 

próbki przypadał dopiero w okolicach 270 
o
C. Tym samym potwierdzono 

wystarczającą stabilność termiczną otrzymanych związków do zastosowania w roli 

emiterów OLED. 

Woltamperometria cykliczna potwierdziła niewielki wpływ zmian struktury 

chemicznej na potencjał jonizacji badanych związków, pozostając bez wpływu na 

wartość powinowactwa elektronowego (Tabela 3). Poczynione obserwacje 

wyraźnie sugerowały, że na ligandzie ketoiminianowym powinien być 

zlokalizowany przede wszystkim poziom HOMO, a w znacznie mniejszym stopniu 

LUMO. Stopień oddziaływania na IP był zależny od ilości podstawników 

fluorowych przyłączonych do pierścienia fenylowego i osiągał szczyt w przypadku 

związków 5f-P2 oraz 5g-P2, co wskazuje na stabilizację poziomu HOMO poprzez 

elektronoakceptorowy charakter atomów fluoru. Jednakże, wpływ ten nie był tak 

zauważalny jak w przypadku modyfikacji szkieletu ketoiminianu [69]. 

 

 
Tabela 3.  Wyniki pomiarów woltamperometrycznych badanych kompleksów 

Table 3. Results of voltammetric measurements of the studied complexes 

 

Związek Eox onset [V] Ered onset [V] Eg [eV] IP [eV] EA [eV] 

5a-P2 0,14 -2,44 2,58 5,2 2,7 

5b-P2 0,21 -2,42 2,63 5,3 2,7 

5c-P2 0,18 -2,39 2,57 5,3 2,7 

5d-P2 0,18 -2,43 2,62 5,3 2,7 

5e-P2 0,12 -2,36 2,48 5,2 2,7 

5f-P2 0,32 -2,41 2,73 5,4 2,7 

5g-P2 0,30 -2,39 2,69 5,4 2,7 

 

Wyniki obliczeń kwantowo-chemicznych, potwierdziły przyjmowanie 

geometrii lekko zniekształconego oktaedru przez badane związki. Jednakże, 

najbardziej istotne z punktu widzenia analizy ich właściwości było rozmieszczenie 

orbitali granicznych oraz wartości przewidywanych przerw energetycznych, które 

zostały przedstawione na Rys. 24. Jak można zauważyć, we wszystkich 

przypadkach poziomy HOMO są zlokalizowane na atomie centralnym, ligandach 

C,N-cyklometalujących oraz ligandzie pomocniczym, ale jedynie w niewielkim 

stopniu na podstawniku N-fenylowym. Prawdopodobnie to jest przyczyną 

niewielkiego wpływu stopnia fluorowania na IP badanych związków. Z kolei 

poziomy LUMO znajdowały się głównie na ligandach C,N-cyklometalujących, co 

odpowiada za brak efektu zmiany struktury chemicznej, na obserwowaną wartość 

EA.  

 

 



 

 

 
 

Rysunek 24.  Wymodelowane orbitale HOMO (dolny rząd) oraz LUMO (górny rząd) wraz wartościami 

przerw energetycznych kompleksów 

Figure 24. Modeled HOMO (lower row) and LUMO (upper row) orbitals together with the values                      

of energy gaps of the complexes 

 

Przewidywane przerwy energetyczne zawierały się w bardzo wąskich 

granicach, z największymi wartościami dla kompleksów zawierających największą 

ilość atomów fluoru przyłączonych bezpośrednio do pierścienia fenylowego (5f-P2 

i 5g-P2) oraz najmniejszą wartością dla kompleksu 5e-P2, zawierającego trzy 

atomy fluoru przyłączone do pierścienia poprzez dodatkowy atom węgla, w postaci 

grupy trifluorometylowej. Rezultaty te pokrywały się z wynikami badań 

elektrochemicznych, jednakże należy podkreślić, że obie gałęzie badań sugerowały 

niewielkie przestrajanie położenia pasma emisji (zmianę Eg).  

Postawioną tezę mogła zweryfikować jedynie analiza właściwości 

fotofizycznych badanych związków koordynacyjnych. Wszystkie związki 

cechowały się bardzo podobnymi widmami absorpcji, na których można było 

zaobserwować szerokie pasma w zakresie 420-550 nm, które przypisano przejściom 

MLCT. Wzbudzanie w tym zakresie pozwoliło zarejestrować widma 

fotoluminescencji, przedstawione na Rys. 25.  

Zarejestrowano bardzo szerokie pasma, typowe dla przejść ze stanów 

trypletowych. Co ciekawe, z całej grupy zauważalnie wyróżniały się kompleksy 5f-

P2 oraz 5g-P2, których maksima emisji były przesunięte hipsochromowo. Tak jak 

przypuszczano, zaobserwowano niewielki wpływ podstawienia fluorem na 

położenie maksimum emisji. Związki zawierające przynajmniej 4 atomy fluoru (5f-

P2 oraz 5g-P2) emitowały przy 546–547 nm, związki zawierające jeden atom 

fluoru (5b-P2, 5c-P2 oraz 5d-P2) w zakresie 567–568 nm, a związek referencyjny 

5a-P2 nie zawierający żadnego atomu fluoru emitował przy 577 nm. Trend ten 

potwierdza indukcyjny  efekt podstawienia pierścienia N-fenylowego na stabilizację  
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poziomu HOMO i zwiększanie przerwy energetycznej (zmniejszanie max). 

Jedynym wyjątkiem był związek 5e-P2 zawierający trzy atomy fluoru (max = 569 

nm), których efekt był wyraźnie osłabiony z uwagi na niebezpośrednie przyłączenie 

do pierścienia fenylowego. Intrygujące było jednak to, że nie stwierdzono wpływu 

regiopodstawienia na przestrajanie w serii 5b-P2, 5c-P2 oraz 5d-P2. Zmierzone 

wydajności kwantowe fotoluminescencji były bardzo niskie w atmosferze 

powietrza i wyraźnie rosły w odtlenionych roztworach, aż do wartości 44 % dla 

kompleksu 5d-P2, potwierdzając fosforescencyjny charakter emisji.  

 

 
 

Rysunek 25.  Znormalizowane widma fotoluminescencji fluoro-podstawionych kompleksów                                    

w chlorobenzenie 

Figure 25. Normalized photoluminescence spectra of the fluoro-substituted complexes in chlorobenzene 

 

Bardzo podobne widma emisji zaobserwowano w przypadku pomiaru 

fotoluminescencji 1% emitera w filmie PVK/PBD, z wyjątkiem przesunięcia 

hipsochromowego wszystkich pasm, związanego z efektem usztywnienia matrycy. 

Na widmach zauważalne było także pasmo pochodzące od ekscipleksów pomiędzy 

komponentami matrycy [119], świadczące o niecałkowitym transferze energii do 

emitera. Najbardziej efektywne w tym aspekcie okazały się kompleksy zawierające 

przynajmniej cztery atomy fluoru, gdyż pasmo ekscipleksowe było w ich przypadku 

najmniej intensywne, a wydajności kwantowe fotoluminescencji w filmie 

największe (Rys. 26).  

 

 

 

 



 

 

 
 

Rysunek 26.  Znormalizowane widma fotoluminescencji badanych kompleksów w warstwie PVK/PBD.                  

W nawiasach podano wydajności kwantowe fotoluminescencji 

Figure 26. The normalized photoluminescence spectra of the examined complexes in the PVK / PBD layer. 

Quantum yields of photoluminescence are given in parentheses 

 

Kolejnym analizowanym aspektem były parametry pracy prostych diod 

przygotowanych w oparciu o badane związki koordynacyjne. Jak się okazało, 

wcześniej opisane trendy dotyczące wpływu ilości atomów fluoru na przesunięcie 

maksimum emisji zostały zachowane, gdyż najkrótsze długości fali emitowały 

diody oparte o 5f-P2 oraz 5g-P2, a najdłuższą emitowała dioda oparta o 5a-P2. 

Jednakże należy podkreślić, że różnice były na niewielkim poziomie, gdyż 

maksima emitowanych pasm dla wszystkich kompleksów zawierały się                            

w przedziale 17 nm. Jeśli chodzi o wydajność pracy, to zaobserwowano zupełnie 

odwrotny trend względem fotoluminescencji w warstwie, w której najwyższe 

wydajności kwantowe uzyskały kompleksy 5(e-g)-P2. W przypadku 

elektroluminescencji, diody zawierające te emitery uzyskiwały najgorsze parametry 

w serii (Tabela 4). Najlepszymi parametrami pracy cechowały się diody 

zawierające emitery 5a-P2, 5b-P2 oraz 5d-P2, przy czym dominowały te 

wyposażone w jeden atom fluoru w pozycji orto oraz para pierścienia                            

N-fenylowego. W ten sposób został potwierdzony pozytywny efekt wprowadzenia 

atomów fluoru do pierścienia benzenowego względem referencyjnej struktury 5a-

P2, na właściwości elektroluminescencyjne badanych związków. 
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Tabela 4.  Parametry pracy urządzeń wytworzonych w oparciu o fluoro-podstawione emitery 

Tabela 4. Operation parameters of devices based on fluoro-substituted emitters 

 

Związek 

Maksymalna  

luminancja 

[cd/m2] 

Maksymalna 

wydajność  

prądowa [cd/A] 

Zewnętrzna 

wydajność  

kwantowa [%] 

Maksimum  

elektroluminescencji 

[nm] 

5a-P2 9 500 9,1 2,71 560 

5b-P2 10 000 9,7 2,75 553 

5c-P2 6 200 7,0 1,80 556 

5d-P2 13 000 9,8 2,68 554 

5e-P2 4 800 6,7 1,99 559 

5f-P2 5 000 4,1 1,13 543 

5g-P2 5 000 5,8 1,65 550 

 

Najbardziej efektywne diody cechowały się bardzo dobrymi parametrami 

pracy (maksymalna luminancja na poziomie 13 000 cd/m
2
, maksymalna wydajność 

prądowa rzędu 10 cd/A), biorąc pod uwagę wykonanie ich technikami 

roztworowymi oraz brak optymalizacji struktury urządzeń. 

 

1.2.2. Emitery stabilizowane N-arylopodstawionymi ligandami β-ketoiminianowych 

 

Kontynuując tematykę heteroleptycznych, β-ketoiminianowych związków 

koordynacyjnych irydu(III) o ogólnym wzorze [Ir(bzq)2(N^O)], do struktury 

pomocniczego, N,O-donorowego liganda β-ketoiminianowego wprowadzono 

różnorodne ugrupowania aromatyczne oparte na rdzeniach benzenu, naftalenu oraz 

antracenu [120]. Podobnie jak w przypadku fluoropodstawionych ligandów 

pomocniczych, badania obejmowały syntezę odpowiednich kompleksów oraz 

analizę ich właściwości w relacji do struktury chemicznej ugrupowania arylowego 

połączonego z ketoiminianowym atomem azotu, co ilustruje Rys. 27. 

 

 
 

Rysunek 27.  Przedstawienie struktur badanych związków wraz z parametrami pracy najwydajniejszego 

emitera 

Figure 27. Presentation of the structures of the investigated compounds along with the operating 

parameters of the most efficient emitter 



 

 

Badania nad β-ketoiminianowymi kompleksami, przedstawione we 

wcześniejszym artykule [116], potwierdziły wpływ struktury podstawnika 

przyłączonego do atomu azotu liganda pomocniczego na właściwości emisyjne. 

Wykazano, że najlepszymi parametrami pracy cechowała się dioda skonstruowana 

z użyciem emitera wyposażony w podstawnik N-(para-fluorofenylowy), co skłoniło 

nas do bardziej szczegółowego zbadania efektów związanych z zmianą 

podstawnika znajdującego się w pozycji para pierścienia N-fenylowego. 

Dodatkowo, kompleksy zawierające grupę nitrową w pozycji meta oraz orto zostały 

otrzymane w celu zgłębienia fenomenu odmiennych właściwości 

elektrochemicznych tej klasy związków. Ponadto, prace miały na celu zbadanie 

efektu obecności oraz regiopodstawienia grup poliaromatycznych, takich jak naftyl 

oraz antracenyl, gdyż dotychczasowe prace w tym zakresie były ograniczone 

jedynie do kompleksów N-fenylowych [68, 69, 121].  

 

 
 

Rysunek 28.  Przykładowe struktury krystaliczne ketoimin 3h-P3 (a) oraz 3j-P3 (b) 

Figure 28. Examplary crystal structures of ketimines 3h-P3 (a) and 3j-P3 (b) 

 

W tym celu otrzymano grupę odpowiednich β-ketoimin zgodnie z procedurami 

opisanymi w wcześniejszej pracy [116]. Jedynie β-ketoimin zawierających 

podstawniki N-antracenylowe (3(j-k)-P3) nie udało się uzyskać według tej 

metodologii. W związku z powyższym, dla tej grupy pochodnych opracowano 

alternatywne warunki ich syntezy z użyciem reaktora mikrofalowego. Wszystkie 

potrzebne prekursory ligandów zostały uzyskane z wydajnościami sięgającymi 90 

% (Rys. 29a). Analiza rentgenostrukuralna potwierdziła otrzymanie zakładanych 

związków, które występowały w fazie krystalicznej w formie enolowej, 

stabilizowanej wiązaniem wodorowym N−H···O (Rys. 28). 

Następnie, syntezowano docelowe związki koordynacyjne Ir(III)                               

z wykorzystaniem uprzednio otrzymanych prekursorów ligandów                                       

β-ketoiminianowych poprzez rozszczepienie dwurdzeniowego kompleksu 4-P3                

w warunkach zasadowych (Rys. 29b). W przypadku tych związków reakcje 

przeprowadzono z użyciem łaźni olejowej zamiast reaktora mikrofalowego.                   

W  trakcie  analizy  
1
H NMR zaobserwowano, że niektóre z otrzymanych związków  
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(5(c,f,i,k,l)-P3) stanowiły mieszaniny izomerów, których rozdzielenie na kolumnie 

chromatograficznej okazało się niemożliwe.  

 

 
 

Rysunek 29.  Schemat otrzymywania -ketoimin oraz kompleksów 

Figure 29. Scheme for the preparation of 𝛽-ketimines and complexes 

 

Analiza XRD wyhodowanych monokryształów wykazała, że przyczyną 

izomerii jest odmienna koordynacja N,O-donorowego liganda pomocniczego, 

prawdopodobnie spowodowana właściwościami stereoelektronowymi 

podstawników N-arylowych oraz ich oddziaływaniem - stackingowym                          

z ligandem bzq. Przykładowe struktury kompleksów zaprezentowano na Rys. 30.               

W ramach badań udało się wyizolować czysty izomer związku 5j-P3 oraz 

porównać jego właściwości fotofizyczne i elektroluminescencyjne z tymi 

uzyskanymi dla nierozdzielonej mieszaniny izomerów. Charakterystyki obu próbek 

były praktycznie identyczne, co wpłynęło na decyzję o kontynuowaniu badań 

pozostałych mieszanin izomerów. 



 

 

 
Rysunek 30.  Przykładowe struktury krystaliczne kompleksów 5i-P3 (a) oraz 5j-P3 (b) 

Figure 30. Exemplary crystal structures of complexes 5i-P3 (a) and 5j-P3 (b) 

 

Analiza termograwimetryczna kompleksów potwierdziła ich stabilność 

termiczną do temperatury przynajmniej 230 
o
C (ubytek 5% masy) tym samym 

możliwość wykorzystania tego typu materiałów jako emiterów w urządzeniach 

OLED. 

 Analiza rezultatów pomiarów woltamperometrii cyklicznej (Tabela 5) 

potwierdziła tezę, że zmiana struktury chemicznej liganda pomocniczego ma 

niewielki wpływ na wartości IP analizowanych związków, czego oczekiwano                   

w świetle rezultatów badań kompleksów z fluoropodstawionymi ligandami 

pomocniczymi [116]. Poziom HOMO zlokalizowany w niewielkim stopniu na 

podstawniku N-arylowym powinien być destabilizowany obecnością 

elektronodonorowej grupy metoksylowej (5b-P3) oraz stabilizowany obecnością 

elektronowyciągających grup nitrowej i 5-metylo-2-benzotiazylowej (5d-P3, 5e-P3, 

5g-P3), czego odzwierciedleniem było odpowiednio obniżenie oraz podwyższenie 

wartości IP względem kompleksu referencyjnego 5a-P3. 

 
Tabela 5.  Wyniki badań elektrochemicznych kompleksów stabilizowanych arylo-podstawionymi 

ligandami ketoiminianowymi 

Table 5. Results of electrochemical studies of complexes stabilized with aryl-substituted ketimato 

ligands 

 
Związek Eox onset [V] Ered onset [V] Eg [eV] IP [eV] EA [eV] 

5a-P3 0,17 -2,32 2,49 5,3 2,8 

5b-P3 0,12 -2,20 2,32 5,2 2,9 

5c-P3 0,21 -2,15 2,36 5,3 3,0 

5d-P3 0,26 -1,73 1,99 5,4 3,4 

5e-P3 0,26 -1,70 1,96 5,4 3,4 

5f-P3 0,17 -1,72 1,89 5,3 3,4 

5g-P3 0,29 -2,35 2,64 5,4 2,8 

5h-P3 0,23 -2,28 2,51 5,3 2,8 

5i-P3 0,16 -2,31 2,47 5,3 2,8 

5j-P3 0,20 -2,29 2,49 5,3 2,8 

5k-P3 0,18 -2,26 2,44 5,3 2,8 

5l-P3 0,15 -2,31 2,46 5,3 2,8 
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O ile należałoby oczekiwać, że zmiana struktury może mieć wpływ na wartość 

IP, o tyle nie zakładano jej wpływu na EA. Ku zaskoczeniu, zaobserwowano bardzo 

duże odchylenie od referencyjnej wartości 2,8 eV w przypadku kompleksów 

wyposażonych w grupę nitrową (5(d-f)-P3) oraz mniejsze odchylenie w przypadku 

grupy nitrylowej (5c-P3), co przekładało się na odpowiednio niższą wartość Eg dla 

tych kompleksów. Wyniki te wydawały się nielogiczne, gdyż co najwyżej można 

było oczekiwać niewielkiej stabilizacji poziomu HOMO, która powinna prowadzić 

do zwiększenia Eg. Z kolei wszystkie kompleksy zawierające podstawniki czysto 

węglowodorowe cechowały się podobnymi przerwami energetycznymi w okolicach 

2,5 eV. Przyczyny tych rozbieżności postanowiono wyjaśnić przy pomocy obliczeń 

kwantowo-chemicznych. 

Obliczenia bardzo dobrze odzwierciedlały wyniki pomiarów 

elektrochemicznych, wskazując znaczące obniżenie przerwy energetycznej 

kompleksów zawierających grupę nitrową oraz zbliżone wartości dla pozostałych 

związków. Podobnie jak w poprzedniej pracy [116], obliczenia wykazały 

umiejscowienie HOMO głównie na atomie metalu, części C-donorowej liganda 

cyklometalującego oraz szkielecie ketoiminianu. Z kolei poziomy LUMO 

znajdowały się głównie na ligandach cyklometalujących, z wyjątkiem kompleksów 

wyposażonych w grupę nitrową, w przypadku których znajdował się on głównie na 

pierścieniu nitrofenylowym. Porównanie wizualizacji orbitali granicznych 

reprezentatywnych kompleksów 5a-P3 oraz 5f-P3 przedstawiono na Rys. 31. 

 

 
 

Rysunek 31.  Wizualizacje obliczonych granicznych orbitali związków 5a-P3 oraz 5f-P3 

Figure 31. Visualisation of the computed frontier molecular orbitals of compounds 5a-P3 and 5f-P3 

 

 



 

 

Jak można zauważyć, przerwa energetyczna HOMO – LUMO+1 kompleksu 

5f-P3 była praktycznie identyczna z przerwą HOMO – LUMO kompleksu 5a-P3. 

Podobnie wyglądał także kontur orbitalu LUMO+1 kompleksu 5f-P3 oraz orbitali 

LUMO i LUMO+1 kompleksu 5a-P3. Jedyną wyraźną różnicę stanowiła obecność 

dodatkowego nieobsadzonego poziomu związanego z obecnością grupy nitrowej, 

który zmieniał notację wyżej położonych poziomów. Tym samym obliczenia 

pozwoliły stwierdzić, że obniżenie EA dla kompleksów 5(d-f)-P3 w pomiarach 

elektrochemicznych było spowodowane wprowadzeniem dodatkowego 

nieobsadzonego orbitalu grupy nitrowej, a wyznaczony potencjał redukcji tak 

naprawdę odpowiadał procesowi redukcji tej grupy. Niewielki stopień pokrywania 

się poziomów HOMO i LUMO kompleksu 5f-P3 stanowił dowód, że oznaczona 

elektrochemicznie przerwa energetyczna nie musi odpowiadać przerwie optycznej, 

gdyż przejście elektronowe odpowiedzialne za emisję w kompleksach 5(d-f)-P3 nie 

będzie zachodziło pomiędzy orbitalami HOMO i LUMO, ale raczej HOMO                      

i LUMO+1. Wobec tego należało oczekiwać, że wszystkie badane kompleksy będą 

cechowały się zbliżonymi długościami emitowanych fal. 

 

 
 

Rysunek 32.  Znormalizowane widma fotoluminescencji kompleksów z funkcjonalizowanym podstawnikiem 

N-fenylowym (a) oraz czysto węglowodorowymi podstawnikami N-arylowymi                                     

(b) w chlorobenzenie 

Figure 32. Normalized photoluminescence spectra of the complexes with a functionalized N-phenyl 

substituent (a) and purely hydrocarbon N-aryl substituents (b) in chlorobenzene 

 

Pierwsze potwierdzenie powyższej tezy stanowiły pomiary widm absorpcji 

badanych związków w roztworze, które były bardzo zbliżone w zakresie powyżej 

400 nm, w którym oczekiwano pasm MLCT. Zaobserwowano jedynie różnice                 

w zakresie krótkofalowym, w którym należało się spodziewać odmiennych pasm od 

przejść π−π*. Na tym etapie zaprzestano dalszych badań kompleksu 5d-P3, gdyż 

okazał się on nietrwały w warunkach pomiaru. Znacznie ciekawsze rezultaty 

zostały  uzyskane  podczas   badania   fotoluminescencji   w   roztworze   (Rys.  32).  
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Okazało się, że związki zawierające podstawnik N-fenylowy z grupą funkcyjną 

wykazywały ustrukturyzowaną emisję, a związki wyposażone w czysto 

węglowodorowe podstawniki N-arylowe cechowały się szerokim pasmem emisji 

charakterystycznym dla przejść MLCT. Fenomen ten nie był obserwowany podczas 

badań fotoluminescencji w filmie PVK/PBD, a kompleksy go wykazujące 

charakteryzowały się pogorszonym transferem energii, co objawiało się 

zmniejszonym stosunkiem intensywności pomiędzy pasmami pochodzącymi od 

emitera i matrycy (Rys. 33). Zamiast tego, kompleksy zawierające podstawniki 

antracenylowe wykazywały dodatkowe pasma długofalowe świadczące                           

o degradacji podstawnika N-arylowego, co zostało także potwierdzone                                 

w późniejszych badaniach elektroluminescencyjnych. Najwyższa wydajność 

kwantowa fotoluminescencji w filmie została zarejestrowana dla kompleksu 5h-P3 

(18 %). 

 
 

Rysunek 33.  Znormalizowane widma fotoluminescencji kompleksów z funkcjonalizowanym podstawnikiem 

N-fenylowym (a) oraz czysto węglowodorowymi podstawnikami N-arylowymi (b) w filmie 

PVK/PBD 

Figure 33. Normalized photoluminescence spectra of the complexes with a functionalized N-phenyl 

substituent (a) and purely hydrocarbon N-aryl substituents (b) in PVK/PBD film 

 

W oparciu o kompleksy serii P3 zostały przygotowane proste diody 

elektroluminescencyjne o konfiguracji ITO/PEDOT:PSS/PVK:PBD+emiter/Ca/Ag. 

Parametry pracy tych diod zostały zebrane w Tabeli 6. Na widmach 

elektroluminescencji nie obserwowano pasm związanych z emisją matrycy 

widocznych w badaniach fotoluminescencji, co świadczyło o całkowitym transferze 

energii do cząsteczek emiterów. Zgodnie z oczekiwaniami, maksima emitowanych 

pasm ulegały jedynie niewielkiemu przestrajaniu pod wpływem zmian struktury 

ligandów pomocniczych. Zamiast tego, stwierdzono bardzo duży wpływ budowy 

tego liganda na wydajność foto- i elektroluminescencji. Najlepsze parametry 

uzyskały   diody   zawierające   emitery   5(a,b,g,h,i)-P3,   czyli   takie  wyposażone   



 

                       

w podstawniki bogate w elektrony (metoksylowe oraz węglowodorowe 

ugrupowania aromatyczne). Pochodne antracenylowe nie wpasowywały się w ten 

trend z uwagi na ich niewielką stabilność w warunkach przepływu prądu. 

Najlepszym emiterem okazał się kompleks 5h-P3, na bazie którego dioda 

wykazywała maksymalną luminancję bliską 16 000 cd/m
2
, maksymalną wydajność 

prądową w okolicach 12 cd/A oraz zewnętrzną wydajnością kwantową wynoszącą 

3.2 %. Były to wartości zauważalnie lepsze niż zarejestrowane dla referencyjnego 

związku 5a-P3 i bardzo dobre jak na tak proste urządzenia o niezoptymalizowanej 

konfiguracji. Dodatkowe badania termoluminescencyjne pozwoliły stwierdzić 

obecność głębszych stanów pułapkowych na emiterze niż na matrycy, co wspomaga 

zachodzenie promienistej rekombinacji w obrębie cząsteczek kompleksów 

irydu(III). 

 
Tabela 6.  Parametry pracy diod wytworzonych z użyciem arylo-podstawionych kompleksów  

Tablee 6. Operation parameters of diodes manufactured with the use of aryl-substituted complexes 

 

Związek 

Maksymalna 

luminancja 

[cd/m2] 

Maksymalna 

wydajność 

prądowa [cd/A] 

Zewnętrzna 

wydajność 

kwantowa [%] 

Maksimum 

elektroluminescencji 

[nm] 

5a-P3 9 500 9,1 2,71 559 

5b-P3 1 400 2,6 0,83 565 

5c-P3 600 1,5 0,48 559 

5e-P3 180 0,2 0,07 567 

5f-P3 580 0,3 0,10 563 

5g-P3 4 200 3,8 1,13 559 

5h-P3 15 700 12,3 3,20 556 

5i-P3 5 500 4,2 1,45 569 

5j-P3 50 0,02 0,01 587; 715 

5k-P3 100 0,06 0,03 625; 697; 765 

5l-P3 70 0,02 0,02 575; 740 

 

 Podsumowując, najbardziej efektywny okazał się emiter zawierający 

podstawnik 1-naftylowy, na bazie którego dioda wykazywała maksymalną 

luminancję sięgającą 16 000 cd/m
2
. Z kolei związki wyposażone w grupy                       

N-antracenylowe okazały się wyjątkowo niestabilne, co zdecydowanie wyklucza 

ich zastosowanie w optoelektronice.  

 

1.3. ZWIĄZKI KOORDYNACYJNE IRYDU(III) Z 5-PODSTAWIONĄ 

BENZO[h]CHINOLINĄ 

 

1.3.1. Synteza prekursorów ligandów opartych na rdzeniu bzq  

 

Wcześniej omówione rezultaty dotyczyły badań nad określeniem w pływu 

struktury liganda pomocniczego na właściwości fotofizyczne oraz 

elektroluminescencyjne. Podczas dalszych prac podjęto działania zmierzające 

określenia wpływu podstawienia liganda bzq ugrupowaniami o zróżnicowanych  
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właściwościach elektronowych oraz sterycznych. Polegały one na zaprojektowaniu 

oraz syntezie odpowiednich pochodnych bzqH podstawionych w pozycji                           

5 różnorodnymi grupami funkcyjnymi, potencjalnych prekursorów ligandów C,N-

cyklometalujących opartych na rdzeniu bzq. Przeprowadzone badania doprowadziły 

do opracowania szlaków syntetycznych oraz warunków reakcji umożliwiających 

przyłączenie ugrupowań o właściwościach elektronodonorowych, 

elektronoakceptorowych oraz wspomagających transport dziur elektronowych,                     

a także o dużej zawadzie sterycznej, na drodze aktywacji wiązania C-Br (Rys. 34) 

[122]. Inspiracją do tych badań były wnioski sformułowane w artykule, w którym 

na podstawie obliczeń DFT wykazano możliwość oddziaływania na poziomy 

energetyczne kompleksów typu [Ir(bzq)3] poprzez modyfikację struktury liganda 

bzq [73]. Podczas prac syntetycznych zaimplementowano ogrzewanie układu 

reakcyjnego promieniowaniem mikrofalowym, co pozwoliło otrzymać część 

oczekiwanych produktów z wysoką wydajnością oraz w bardzo krótkim czasie. 

 

 
 

Rysunek 34.  Ogólny schemat otrzymywania pochodnych benzo[h]chinoliny 

Figure 34. General scheme for the preparation of benzo[h]quinoline derivatives 

 

W oparciu o szczegółowy przegląd literaturowy ustalono, że otrzymanie 

docelowych pochodnych bzqH na drodze formacji pierścienia heterocyklicznego 

(reakcja Skraupa) byłoby bardzo nieefektywne, ze względu na zwyczajowo 

umiarkowaną wydajność tego procesu, konieczność stosowania kosztownych 

katalizatorów oraz drastyczne warunki prowadzenia procesu indukujące degradacje 

wielu grup funkcyjnych [123-132]. Ponadto, znacznej komplikacji uległby szlak 

syntetyczny, gdyż wymagałoby to otrzymania komercyjnie niedostępnych 

substratów już wyposażonych w pożądane grupy funkcyjne. Odrzucono również 

opcję bezpośredniej funkcjonalizacji benzo[h]chinoliny poprzez aktywację 

wiązania C-H, gdyż zgodnie z wieloma źródłami przebiega ona głównie w pozycji 

10, tym samym uniemożliwiając zastosowanie otrzymanego produktu w roli 

liganda cyklometalującego. Wobec powyższego, strategię syntetyczną 

postanowiono oprzeć na reakcjach tworzenia wiązań pojedynczych, prowadzonych 

w warunkach zapewniających kompatybilność z grupami funkcyjnymi                             

o   zróżnicowanym   charakterze chemicznym.   Spełnienie   tych    kryteriów    było  



 

 

możliwe dzięki wykorzystaniu wszechstronnej reaktywności wiązania C-Br                       

w stechiometrycznych reakcjach metaloorganicznych oraz reakcjach katalitycznych 

prowadzonych w obecności związków metali przejściowych.  

 

 
 

Rysunek 35.  Schemat ilustrujący proces bromowania benzo[h]chinoliny 

Figure 35. Scheme illustrating of benzo[h]quinoline bromination proces 

 

Związkiem wyjściowym dla wszystkich opisanych przemian była                              

5-bromobenzo[h]chinolina (1-P4), która okazała się być głównym produktem 

bromowania benzo[h]chinoliny z użyciem NBS w kwasie siarkowym (Rys. 35), 

opartego na procedurze bromowania chinoliny [133]. Ponadto, koncepcja 

funkcjonalizacji benzo[h]chinoliny w pozycji 5 była zgodny z wynikami pracy [73], 

w której wykazano różnice w lokalizacji orbitali HOMO i LUMO w obu izomerach 

[Ir(bzq)3], szczególnie w obszarze liganda cyklometalującego. Dzięki temu, 

obecność grupy funkcyjnej w pozycji 5 skoordynowanej bzq powinna mieć większy 

wpływ na LUMO niż na HOMO odpowiedniego kompleksu, umożliwiając zmianę 

właściwości fotofizycznych oraz emisyjnych kompleksów irydu(III) ją 

zawierających, co stanowi dodatkową zaletę z perspektywy chemii materiałowej. 

 

 
 

Rysunek 36.  Katalizowane związkami miedzi tworzenie wiązań C-O 

Figure 36. The formation of C-O bounds catalyzed by copper compounds 

 

W początkowej fazie prac podjęto próby przyłączenia do rdzenia 

benzo[h]chinolinowego grup metoksylowej i fenoksylowej, w wyniku utworzenia  
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wiązania C-O. Adaptacja znanych z literatury procedur alkoksylowania 

bromoarenów przy użyciu metanolanu sodu w obecności jodku miedzi(I) oraz 

metanolu w obecności węglanu cezu i katalizatora palladowego zakończyła się 

niepowodzeniem [134,135], gdyż w tych warunkach zachodziła jedynie 

debrominacja wyjściowego substratu. Jednakże, zmiana w doborze reagentów, 

polegająca na zamianie metanolanu sodu na metanolan litu, doprowadziła do 

zahamowania niepożądanego procesu i selektywnego otrzymania oczekiwanej                   

5-metoksybenzo[h]chinoliny (2-P4) [136]. Dzięki zastosowaniu mikrofalowego 

reaktora ciśnieniowego uzyskano pełną konwersję halogenkowego substratu                      

w bardzo krótkim czasie (10 min), a produkt wyizolowano z praktycznie ilościową 

wydajnością (Rys. 36a). Synteza 5-fenoksybenzo[h]chinoliny (3-P4) wymagała 

odmiennego podejścia z uwagi na zdecydowanie bardziej kwasowy charakter 

fenolu względem metanolu, a tym samym niższą nukleofilowość anionu 

fenolanowego względem anionu metanolanowego. Badania rozpoczęto od 

zaadoptowania układu katalitycznego umożliwiającego efektywne O-arylowanie 

fenoli, opartego o jodek miedzi(I) i acetyloacetonian żelaza(III) [137]. Krótka 

optymalizacja warunków reakcji, sprowadzająca się do zwiększenia ilości użytych 

katalizatorów, wydłużenia czasu oraz podwyższenia temperatury reakcji, 

umożliwiła uzyskanie pełnej konsumpcji halogenkowego substratu. Jednakże, 

wydajność wyizolowanego produktu wyniosła zaledwie 20 %, co świadczyło                     

o degradacji produktu lub substratu. Zamiast dalszej optymalizacji nieefektywnego 

procesu, postanowiono poszukać procedury O-arylowania z wykorzystaniem 

innych reagentów. Wykorzystano rozwiązanie arylowania prowadzonego                            

w środowisku NMP, w obecności węglanu cezu oraz katalitycznych ilości 

halogenków miedzi(I) [138]. Przeprowadzenie reakcji z użyciem 1-P4, według 

opisanych w cytowanym źródle warunków doprowadziło do uzyskania konwersji 

na poziomie 54 %, bez jakichkolwiek oznak procesu debrominacji tego reagenta. 

Wykonanie reakcji w reaktorze mikrofalowym w obecności większej ilości 

katalizatora oraz wyższej temperatury reakcji umożliwiło osiągnięcie prawie 

całkowitej konwersji pochodnej 1-P4. Ponadto, wprowadzone modyfikacje do 

literaturowej procedury umożliwiły także skrócenie czasu reakcji, podnosząc 

efektywność całego procesu. Finalnie, związek 3-P4 uzyskano z 86-procentową 

wydajnością izolacyjną (Rys. 36b). 

Oprócz przyłączania grup elektronodonorowych w oparciu o tworzenie 

wiązania C-O, postanowiono także przeprowadzić syntezę aminowych pochodnych 

benzo[h]chinoliny na drodze formacji wiązania C-N. Biorąc pod uwagę bardziej 

zasadowy charakter atomu azotu w odróżnieniu od atomu tlenu grup alkoksylowych 

i aryloksylowych, można było oczekiwać, że aminowe grupy będą wykazywały 

silniejszy efekt przesuwania gęstości elektronowej w kierunku bzqH. Ponadto,                  

w  dalszym  toku  badań   5-aminobenzo[h]chinolina   (4-P4)   okazała   się   bardzo  



 

 

przydatnym prekursorem do otrzymywania innych 5-N-funkcyjnych pochodnych 

benzo[h]chinoliny.  

 

 
 

Rysunek 37.  Synteza 5-aminobenzo[h]chinoliny z wykorzystaniem ketoiminy w roli syntonu grupy 

aminowej  

Figure 37. Synthesis of 5-aminobenzo[h]quinoline using ketimine as the amino group synthon 

 

Mając na uwadze strukturę produktu, najprostszym szlakiem syntetycznym 

umożliwiającym otrzymanie takiego związku wydawało się bezpośrednie 

aminowanie 1-P4 z użyciem amoniaku w obecności katalitycznych ilości związków 

miedzi. W oparciu o literaturę źródłową przetestowano wiele procedur 

prowadzących do aminofunkcyjnych związków arylowych, wykorzystujących                  

w roli katalizatorów tlenek, chlorek oraz jodek miedzi(I) [139-142]. Niestety, żaden 

z opisanych sposobów nie dawał satysfakcjonujących rezultatów, ze względu na 

znikomą konwersję substratu lub niewielką selektywność procesu. W najlepszym 

przypadku uzyskano 30 % konwersji 1-P4 do oczekiwanego produktu przy 

zastosowaniu 10 mol% jodku miedzi(I), 40 mol% acetyloacetonu oraz węglanu 

cezu w roli zasady [142]. Jednakże, wiązało się to ze znaczącym udziałem produktu 

debrominacji w mieszaninie poreakcyjnej (11 %). Przeprowadzenie tej reakcji                   

w reaktorze mikrofalowym w temperaturze 150
o
C w czasie 10 min umożliwiło 

podwyższenie konwersji do 43 %, jednak nie zniwelowało ubocznego procesu 

debrominacji, gdyż zawartość benzo[h]chinoliny w mieszaninie poreakcyjnej 

osiągała wartość nawet 12 %. Przebieg niepożądanego procesu ubocznego 

powodował nie tylko obniżenie dostępności substratu dla właściwej reakcji, ale 

także utrudniał izolację czystego produktu. Z uwagi na niesatysfakcjonujące 

rezultaty tych prac, podjęto poszukiwania alternatywnych sposobów 

umożliwiających efektywne otrzymanie związku 4-P4. W literaturze natrafiono na 

koncepcję  tzw.  „surogatów”  amoniaku,  czyli  związków  chemicznych  będących  
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jego pochodnymi, których reaktywność umożliwia łatwiejsze przeprowadzenie 

pożądanej transformacji chemicznej i odzyskanie funkcji aminowej po usunięciu 

grupy ochronnej [143-148]. Szczególnie interesujące wydało się zastosowanie 

iminy benzofenonu w roli takiego surogatu, ze względu na łatwość usunięcia grupy 

blokującej oraz potwierdzoną skuteczność w aminowaniu bromoarenów na drodze 

reakcji Buchwalda-Hartwiga [149]. Reakcja sprzęgania 1-P4 i wspomnianej wyżej 

ketiminy w obecności katalizatora palladowego przebiegała bardzo selektywnie             

w warunkach zaczerpniętych z literatury, dlatego postanowiono przetestować jej 

przebieg również w reaktorze mikrofalowym. W efekcie uzyskano ilościową 

konwersję bromopochodnej 4-P4 do produktu zaledwie w ciągu 10 minut (Rys. 37). 

Hydroliza produktu pośredniego w warunkach kwasowych przebiegała bardzo 

szybko, co objawiało się wytrąceniem osadu wolnego benzofenonu. Zasadowy 

charakter produktu 4-P4 odpowiadał za jego przejście do fazy wodnej, dzięki 

czemu można było łatwo usunąć wydzielony keton poprzez ekstrakcję 

rozpuszczalnikiem organicznym. Po zneutralizowaniu ekstraktu uzyskano docelowy 

produkt 4-P4 z całkowitą wydajnością 90 %. 

 

 
 

Rysunek 38.  Przekształcenia 5-aminobenzo[h]chinoliny 

Figure 38. Transformations of 5-aminobenzo[h]quinoline 

 

Pierwszorzędowe grupy aminowe przyłączone do układów aromatycznych są 

relatywnie wrażliwe na utlenianie, dlatego wartym rozważenia było zabezpieczenie 

grupy w związku 4-P4 poprzez podstawienie atomów wodoru. Alkilowanie grupy 

aminowej przeprowadzono w łagodnych warunkach z użyciem wodorku sodu                    

i jodku metylu, tak aby uniknąć czwartorzędowania substratu. W rezultacie 

otrzymano 5-dimetyloaminobenzo[h]chinolinę (5-P4) z wydajnością bliską 

ilościowej (Rys. 38a). 

 



 

 

Aminowa pochodna 4-P4 okazała się być także dogodnym reagentem                       

w otrzymywaniu 5-fluorobenzo[h]chinoliny (6-P4), potencjalnego liganda C,N-

cyklometalującego wyposażonego w podstawnik o właściwościach silnie 

elektronowyciągających. Pierwsze próby fluorowania benzo[h]chinoliny z użyciem 

komercyjnie dostępnego środka Selectfluor® przebiegały z bardzo niską 

selektywnością, prowadząc do skomplikowanej mieszaniny wielu regioizomerów. 

Rozdzielenie takiej mieszaniny było praktycznie niemożliwe w skali preparatywnej. 

Dlatego, syntezę 6-P4 postanowiono przeprowadzić poprzez przekształcenie grupy 

funkcyjnej w uprzednio selektywnie sfunkcjonalizowanej pochodnej 

benzo[h]chinoliny. Analiza retrosyntetyczna pozwoliła wytypować reakcję Balza-

Schiemanna jako potencjalny szlak syntetyczny. Reakcja ta polega na konwersji 

aminoarenów do soli diazoniowych z anionem tetrafluoroboranowym, których 

rozkład daje fluoroareny z zachowaniem regioselektywności [150]. Dzięki 

zastosowaniu opisanej metodologii udało się otrzymać odpowiednią sól diazoniową 

ze związku 4-P4, którą następnie przekształcono do docelowego związku 6-P4 

poprzez ogrzewanie utworzonego tetrafluoroboranu diazoniowego w cieczy 

jonowej. Właściwy produkt otrzymano z sumaryczną wydajnością 85 % (Rys. 38b). 

Kolejnym podjętym wyzwaniem było przyłączenie ugrupowań aromatycznych 

o charakterze elektronowyciągającym (podstawnika pentafluorofenylowego) oraz 

wspomagającym przewodnictwo dziurowe (ugrupowanie 4-(N,N-

difenyloamino)fenylowe) w wyniku utworzenia wiązania C-C. Syntezę docelowych 

związków rozważano na drodze trzech reakcji sprzęgania: Kumady, Suzuki-

Miyaura oraz Negishi. Z uwagi na relatywnie wysoką nukleofilowość związków 

Grignarda (wykorzystywanych w reakcji Kumady) mogącą powodować reakcje 

uboczne związane z aktywacją wiązania C-F, a także konieczność uprzedniego 

otrzymania i wyizolowania odpowiednich kwasów boronowych (stosowanych                 

w sprzęganiu Suzuki-Miyaura), to reakcję Negishi wytypowano jako najbardziej 

dogodną. Łatwe do otrzymania reagenty cynkoorganiczne poddano sprzęganiu                  

z  1-P4 we wrzącym THF, w obecności katalitycznych ilości [Pd(PPh3)4] (Rys. 39). 

Obie reakcje przebiegły selektywnie, w rezultacie umożliwiając uzyskanie 

czystych produktów 7-P4 oraz 8-P4 z wydajnościami 70 %.  

W kolejnym etapie prac, wykorzystując tworzenie wiązań C-N na drodze 

reakcji aminowania Buchwalda-Hartwiga, przygotowano kolejne przykłady 

pochodnych benzo[h]chinoliny wyposażonych w ugrupowania wspomagające 

transport dziur elektronowych. W roli reagentów do sprzęgania z 1-P4 wytypowano 

difenyloaminę oraz fenotiazynę, ugrupowania znane z przewodnictwa dziurowego 

indukowanego obecnością heteroatomów i wiązań wielokrotnych. Zakończone 

sukcesem reakcje sprzęgania 1-P4 z iminą benzofenonu w obecności związków 

palladu,  skłoniły nas do przetestowania opracowanych wcześniej warunków reakcji  
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dla otrzymywania 4-P4, zastępując jedynie katalizator bardziej dostępnym 

kompleksem [Pd(PPh3)4] (Rys. 40). 

 

 
 

Rysunek 39.  Otrzymywanie pochodnych benzo[h]chinoliny na drodze sprzęgania Negishi 

Figure 39. Preparation of benzo[h]quinoline derivatives via Negishi coupling pathway 

 

 
 

Rysunek 40.  Otrzymywanie pochodnych benzo[h]chinoliny na drodze N-aminowania Buchwalda-Hartwiga 

Figure 40. Preparation of benzo[h]quinoline derivatives by Buchwald-Hartwig N-amination 

 

Zaskakująco, w obu przypadkach uzyskano całkowitą konwersję 1-P4                       

w bardzo krótkim czasie. W wyniku oczyszczania metodą chromatografii flash, 

uzyskano 5-(difenyloamino)benzo[h]chinolinę (9-P4) oraz 5-(N-

fenotiazylo)benzo[h]chinolinę (11-P4) z wydajnościami odpowiednio 67 % i 79 %.  



 

 

 
 

Rysunek 41.  Skuteczna synteza 5-karbazolilobenzo[h]chinoliny na drodze podwójnego sprzęgania 

Buchwalda-Hartwiga 

Figure 41. Efficient synthesis of 5-carbazolylbenzo[h]quinoline by the double Buchwald-Hartwig coupling 

 

Ostatnim przykładem pochodnej benzo[h]chinoliny wyposażonym                                

w ugrupowanie wspomagające przewodnictwo dziurowe była otrzymana 5-(N-

karbazolilo)benzo[h]chinolina (10-P4). W przypadku tej pochodnej, proces 

postanowiono przeprowadzić w analogicznych warunkach do otrzymywania 

związków 9-P4 oraz 11-P4, przy czym syntezę 10-P4 postanowiono przeprowadzić 

poprzez utworzenia wiązania C-N wykorzystując bromopochodną 1-P4 oraz 

karbazol. Niestety, w przypadku tego typu substratów wygenerowanie wiązania                

C-N w oparciu o literaturowe metody okazało się nie być tak oczywiste jak 

przypuszczano [151-153]. Zastosowanie kombinacji różnych prekatalizatorów 

(octan palladu(II), [Pd2(dba)3], [PdCl2(fosfina)2]), fosfin (tris-tert-butylofosfina, 

tricykloheksylofosfina, trifenylofosfina, rac-BINAP) oraz zasad (tert-butanolan 

sodu i potasu) w toluenie nie doprowadziło do otrzymania choćby śladowych ilości 

oczekiwanego produktu. Wszystkie układy reakcyjne okazały się nieefektywne 

zarówno podczas reakcji prowadzonych z użyciem łaźni olejowej (110 
o
C, 24h), jak 

i w reaktorze mikrofalowym (150 
o
C, 60 min). Problem ten rozwiązano poprzez 

zmianę strategii syntetycznej, która polegała na zamianie stosowanych substratów 

(Rys. 41). W odróżnieniu od wcześniejszego podejścia, tym razem otrzymanie 

docelowego związku wymagało utworzenia pierścienia heterocyklicznego poprzez 

formację dwóch wiązań C-N [154]. W celu uniknięcia przebiegu niepożądanego 

procesu oligomeryzacji substratów, podwójne aminowanie Buchwalda-Hartwiga 

pomiędzy aminofunkcyjną 4-P4 oraz 2,2’-dibromobifenylem przeprowadzono                    

w obniżonej temperaturze (120 
o
C) oraz wydłużonym czasie (24 h) względem 

transformacji przedstawionych na Rys. 40. W rezultacie pochodną 10-P4 

otrzymano z wydajnością 80 %. Zaskakująco, układ katalityczny skuteczny                        

w utworzeniu dwóch wiązań C-N okazał się wcześniej być nieefektywny w reakcji 

tworzenia pojedynczego wiązania C-N pomiędzy 1-P4 oraz karbazolem. 

Ostatnią syntezowaną pochodną benzo[h]chinoliny, była cząsteczka 

wyposażona w ugrupowanie o dużej zawadzie sterycznej, mogące pełnić rolę 

podstawnika inhibitującego agregację irydowych emiterów fosforescencyjnych, 

ograniczając     tym    samym     możliwość     przebiegu    niekorzystnego    procesu  
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stężeniowego wygaszania stanów trypletowych. W tym celu postanowiono 

wykorzystać steryczne właściwości nanometrycznych rozmiarów klatek POSS. Do 

badań wybrano silseskwioksan zwierający siedem grup izobutylowych oraz grupę 

dimetylowinylosiloksylową (przedstawioną na Rys. 42), chcąc wykorzystać 

reaktywność wiązania C=C grupy winylowej. Pierwsza próba połączenia 

benzo[h]chinoliny oraz ugrupowania POSS polegała na przeprowadzeniu reakcji 

Hecka pomiędzy 1-P4 oraz winylową pochodną POSS w oparciu o cytowaną 

literaturę [155]. 

 

 
 

Rysunek 42.  Synteza pochodnych krzemowych benzo[h]chinoliny 

Figure 42. Synthesis of benzo[h]quinoline silicon derivatives 

 

Niestety, w mieszaninie poreakcyjnej nie zaobserwowano nawet śladowych 

ilości oczekiwanego produktu, co świadczyło o wyjątkowej inertności tego układu 

reagentów. Zatem, w celu podstawienia benzo[h]chinoliny ugrupowaniem POSS 

postanowiono zaimplementować reakcję hydrosililowania, najpowszechniej 

stosowane narzędzie syntetyczne w chemii związków krzemoorganicznych [156]. 

Jednakże, wymagało to rozszerzenia szlaku syntetycznego o dodatkową pochodną 

benzo[h]chinoliny, zawierającą w swojej strukturze reaktywne wiązanie Si-H.                   

5-dimetylosililobenzo[h]chinolinę (12-P4) otrzymano w reakcji substytucji 

nukleofilowej atomu chloru w HSiClMe2 z użyciem związku Grignarda 

wytworzonego z 1-P4 (Rys. 42). Kluczem do sukcesu było przeprowadzenie reakcji 

tworzenia związku magnezoorganicznego oraz substytucji według metodologii in-

situ. Polegała ona na wkraplaniu roztworu 1-P4 do układu zawierającego 

aktywowany magnez oraz HSiClMe2. Wcześniej wybraną winylofunkcyjną 

pochodną POSS udało się z powodzeniem poddać reakcji hydrosililowania                        

z użyciem związku 12-P4 w obecności katalizatora Karstedta, otrzymując 

oczekiwaną pochodną benzo[h]chinoliny wyposażoną w ugrupowanie o dużej 

zawadzie sterycznej (13-P4).  



 

 

 
 

Rysunek 43.  Przykładowe struktury krystaliczne związków 7-P4 (a) oraz 10-P4 (b) 

Figure 43. Examplary crystal structures of the compounds 7-P4 (a) and 10-P4 (b) 

 

1.3.2. Synteza C,N-cyklometalowanych dwurdzeniowych kompleksów                             

µ-chlorkowych 

 

Ostatecznie wybrane 5-podstawione benzo[h]chinoliny zostały wykorzystane 

jako prekursory ligandów w syntezie μ-chlorkowych dwurdzeniowych kompleksów 

irydu(III)[157]. Kompleksy tego typu mają szczególne znaczenie dla technologii 

OLED, gdyż bardzo często pełnią rolę związków pośrednich w szlakach 

syntetycznych irydowych emiterów fosforescencyjnych. Podczas prac badawczych 

usprawniono metodologię otrzymywania dwurdzeniowych kompleksów dzięki 

wykorzystaniu promieniowania mikrofalowego. Ponadto, zsyntezowano 

przykładów związków wyposażonych w grupy elektronodonorowe, 

elektronowyciągające oraz wspomagające przewodnictwo dziurowe, dotychczas 

nieopisanych w literaturze, a także szczegółowo wyjaśniono wątpliwości wokół 

zachowania tej klasy związków w obecności rozpuszczalników koordynujących. 

Zakres prac badawczych ilustruje poniższy schemat (Rys. 44). 

 

 
 

Rysunek 44.  Schemat ilustrujący otrzymywanie oraz reaktywność dwurdzeniowych kompleksów Ir(III) 

Figure 44. Scheme illustrating the preparation and reactivity of binuclear Ir(III) complexes 
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Inspirację do podjętych badań stanowił kontrast pomiędzy mnogością 

doniesień literaturowych opisujących syntezę dimerów w klasycznych dla tego typu 

reakcji warunkach (ogrzewanie w łaźni olejowej przez około 24 godziny) [83-90] 

oraz niewielką liczbą doniesień na temat syntez prowadzonych z użyciem 

niekonwencjonalnych źródeł energii (takich jak promieniowanie mikrofalowe) [91-

94]. Tym bardziej, że w literaturze nie odnotowano spójnego porównania wpływu 

medium grzewczego na efektywność reakcji tworzenia dwurdzeniowych 

prekursorów irydowych. Ponadto, dodatkowy impuls stanowiły pozytywne efekty 

zastosowania promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej, 

zaobserwowane podczas prowadzonych badań [95, 122, 158]. Jako reakcję 

modelową wybrano syntezę związku [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 z użyciem uwodnionego 

chlorku irydu(III) oraz 2-fenylopirydyny w środowisku 2-metoksyetanolu oraz 

wody (Rys. 45).  

 

 
 

Rysunek 45.  Schemat reakcji modelowej 

Figure 45. Scheme of the model reaction 

 

 
 

Rysunek 46.  Wydajność reakcji modelowej w zależności od temperatury i rodzaju medium grzewczego 

Figure 46. Model reaction efficiency depending on the temperature and type of heating medium 



 

 

Wyniki wstępnych prób cyklometalacji w reaktorze mikrofalowym wypadły 

bardzo pozytywnie, dlatego zdecydowano o przeprowadzeniu szeregu 

systematycznych badań, mających na celu zobrazowanie efektu medium 

grzewczego oraz temperatury na przebieg reakcji (Rys. 46). W oparciu o uzyskane 

dane zaobserwowano wyraźny wpływ obu zmiennych na wydajność 

otrzymywanego produktu [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5. Podsumowując rezultaty uzyskane 

podczas tych badań stwierdzono, że wydajność ulegała podwyższeniu wraz ze 

wzrostem temperatury reakcji, a proces wspomagany promieniowaniem 

mikrofalowym przebiegał bardziej efektywnie, aniżeli z użyciem klasycznego 

medium grzewczego. Okazało się, że najwydajniej reakcja zachodziła w reaktorze 

mikrofalowym, w temperaturze 170 
o
C, w czasie 10 minut. Niemniej jednak, w tak 

drastycznych warunkach należy pamiętać, że niektóre ligandy mogą okazać się 

niestabilne, szczególnie z uwagi na wydzielający się podczas cyklometalacji HCl, 

co zostało odnotowane w literaturze [94], a także dostrzeżone w trakcie 

otrzymywania niektórych dimerów podczas prowadzonych prac nad optymalizacją 

warunków syntez. Mając powyższe na uwadze, zadecydowano o wyborze niższej 

temperatury (150 
o
C) jako optymalnej dla tego procesu, gdyż skutkowało to jedynie 

minimalnym obniżeniem wydajności, pozwalając w zamian uniknąć 

pracochłonnego oczyszczania końcowych produktów od zanieczyszczeń 

powstałych w skutek degradacji prekursorów ligandów.  

Kolejnym parametrem, który został uwzględniony podczas optymalizacji 

warunków reakcji była zawartość wody w układzie reakcyjnym. W oparciu o dane 

literaturowe stwierdzono, że woda jest niezbędna do właściwego przebiegu reakcji 

tworzenia oczekiwanych dimerów [94]. Jednakże, kwestia ta nie była w żaden 

sposób systematycznie przebadana w dostępnych źródłach literaturowych, a opisane 

metodologie cechowały się relatywnie dużą zmiennością tego parametru.                        

W odpowiedzi na napotkaną lukę przeprowadzono serię testów, w których jedyną 

zmienną była procentowa zawartość wody w środowisku reakcji. Otrzymane 

rezultaty przedstawiono w formie wykresu na Rys. 47. Jak można zauważyć, 

dodatek wody ma bardzo duże znaczenie dla efektywności zachodzącego procesu. 

Maksymalną wydajność uzyskano przy 25-procentowej zawartości wody                            

w układzie, a dalsze jej zwiększanie nie przynosiło pozytywnych efektów. Wręcz 

przeciwnie, zbyt duży dodatek wody może wręcz negatywnie wpływać na 

rozpuszczalność organicznych prekursorów ligandów, co będzie prowadziło do 

obniżenia ich stężenia w mieszaninie reakcyjnej, prowadząc do znacznie niższej 

wydajności oczekiwanego produktu. Mając na uwadze poczynione obserwacje 

należy przyjąć, że woda jako polarny rozpuszczalnik pełni dwojaką rolę w badanym 

procesie: podnosi stężenie jonów metalu w roztworze wspomagając 

rozpuszczalność chlorku irydu, oraz poprawia efektywność transferu energii 

poprzez   wspomaganie   absorpcji   promieniowania   mikrofalowego.   W   efekcie  
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potwierdzono, że najlepsze rezultaty daje prowadzenie wspomaganej mikrofalowo 

reakcji w mieszaninie woda : 2-metoksyetanol w stosunku 1 : 3. Wielką zaletą 

zoptymalizowanej metodologii było otrzymywanie produktu w formie 

krystalicznej, która ułatwiała jego izolację. 

 

 
Rysunek 47.  Wpływ zawartości wody w środowisku reakcji modelowej na wydajność procesu tworzenia 

kompleksu 

Figure 47. Influence of water content in the model reaction environment on the efficiency of the complex 

formation process 

 

W oparciu o warunki reakcji zoptymalizowane dla modelowego układu 

reagentów, przeprowadzono syntezy rodziny dwurdzeniowych kompleksów, 

wykorzystując także prekursory ligandów opisane wcześniejszym artykule [122] (1-

P4, 2-P4, 3-P4, 7-P4, 8-P4, 9-P4). Oprócz nowych, otrzymano także znane                       

z literatury związki [Ir(-Cl)(2,4-diFppy)2]2-P5 oraz [Ir(-Cl)(bzq)2]2-P5, oba                        

z bardzo wysokimi wydajnościami. Wzory otrzymanych związków zawierających 

motyw strukturalny ppy oraz bzq przedstawiono na Rys. 48. W grupie otrzymanych 

kompleksów znalazły się przykłady dimerów wyposażonych w grupy 

elektronodonorowe (metoksy, fenoksy), elektronowyciągające (bromo, 

pentafluorofenylo) oraz wspomagające przewodnictwo dziurowe (N-difenyloamino, 

4-(N-difenyloamino)fenylo). Relatywnie agresywne środowisko reakcji nie miało 

negatywnego wpływu na selektywność procesu, w tym stabilność wiązań C-F oraz 

C-Br, a także regioselektywność cyklometalacji w przypadku 5-Ph2NbzqH-P5. 

Otrzymane związki stanowią pierwsze przykłady cyklometalowanych kompleksów 

irydu(III) stabilizowanych ligandami będącymi pochodnymi bzq, co ma duże 

znaczenie dla technologii OLED, biorąc pod uwagę szeroką użyteczność emiterów 

bazujących na ligandach będących pochodnymi ppy. W dodatku, [Ir(-Cl)(5-

Brbzq)2]2-P5  stanowi  bardzo  użyteczny  substrat  do   dalszych  przekształceń  na  



 

 

drodze aktywacji wiązania C-Br. Wszystkie wymienione dimery zostały otrzymane 

z bardzo wysokimi wydajnościami, co stanowi niewątpliwą zaletę tej metodologii                  

z uwagi na wysoką cenę irydu i jego związków. 

 

 
Rysunek 48.  Wzory strukturalne otrzymanych dwurdzeniowych kompleksów -chlorkowych wraz                         

z wydajnościami reakcji 

Figure 48. The structural formulas of the obtained binuclear μ-chloride complexes with the reaction yields 

 

 
 

Rysunek 49.  Alternatywna metoda otrzymywania [Ir(-Cl)(5-Me2Nbzq)2]2-P5 

Figure 49. Alternative method for the preparation of [Ir(-Cl)(5-Me2Nbzq)2]2-P5 

216 B. ORWAT, I. KOWNACKI  
   



 

C,N-CYKLOMETALOWANE KOMPLEKSY IRYDU(III) – WYDAJNE EMITERY FOSFORESCENCYJNE  217 
  

 

Niestety, opracowana metodologia zawiodła w przypadku syntezy związku 

[Ir(-Cl)(5-Me2Nbzq)2]2-P5. Jak się później okazało, nie było to spowodowane 

wpływem promieniowania mikrofalowego, gdyż rezultat próby przeprowadzonej                   

w łaźni olejowej był równie niesatysfakcjonujący. Przypuszczalnie był to efekt 

obecności grupy dimetyloaminowej w ligandzie, poprzez jej silne oddziaływanie                  

z HCl wydzielającym się w trakcie cyklometalacji, co jest niezależne od medium 

grzewczego. Problem udało się rozwiązać poprzez zaimplementowanie innej 

metodologii, w trakcie której pH nie ulega zmianie [159]. W tym wariancie rolę 

prekursora metalu pełnił kompleks [Ir(-Cl)(COD)]2, a obecność wody                             

w środowisku reakcji nie była konieczna (Rys. 49). Finalnie udało się otrzymać 

docelowy związek z wydajnością 86 %. 

Oprócz wcześniej wymienionych kompleksów dwurdzeniowych zawierających 

5-członowe pierścienie cyklometalowane, syntezowano również przykłady 

dimerów charakteryzujących się 6-członowym pierścieniem cyklometalowanym. 

Związki tego typu okazały się dogodne w projektowaniu emiterów 

fosforescencyjnych, z uwagi na brak sprzężenia pomiędzy częściami C- oraz                       

N- donorowymi, umożliwiający w miarę niezależne wpływanie na gęstość 

elektronową zlokalizowaną na tych dwóch aromatycznych elementach struktury 

liganda [160-163]. Cecha ta ma szczególne znaczenie w konstrukcji emiterów 

fosforescencyjnych z zakresu światła niebieskiego. W ramach tych prac 

przeprowadzono syntezę dimerów z wykorzystaniem dwóch pochodnych                            

2-fenoksypirydyny: PhOPyMeH-P5 oraz F3CPhOPyH-P5 (Rys. 50). Otrzymane 

związki stanowią atrakcyjny substrat do dalszych przekształceń.  

 

 
 

Rysunek 50.  Schemat otrzymywania dimerów z wykorzystaniem pochodnych 2-fenoksypirydyny 

Figure 50. Scheme for obtaining dimers with the use of 2-phenoxypyridine derivatives 

 

Analiza 
1
H NMR otrzymanych dimerów rozpuszczonych w DMSO-d6 

ujawniła dość niespodziewany rezultat, jakim było zaobserwowanie podwojonej 

ilości   linii   rezonansowych    pochodzących    od    ligandów    cyklometalujących.  



 

 

Przykładowe widmo zarejestrowane dla związku [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 

przedstawiono na Rys. 51.  

 

 
 

Rysunek 51.  Fragment widma 1H NMR związku [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 rozpuszczonego w DMSO-d6 

Figure 51. A fragment of the 1H NMR spectrum of the compound [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 dissolved                          

in DMSO-d6 

 

Było to o tyle niespodziewane, że ligandy w tego typu związkach 

kompleksowych powinny się charakteryzować równocennością magnetyczną,                    

w efekcie manifestując tylko jeden komplet linii rezonansowych. W rzeczy samej, 

wiele podobnych związków opisanych w literaturze spełniało to kryterium [87, 164, 

165]. Jednakże, były to widma zarejestrowane w rozpuszczalnikach niepolarnych 

takich jak CD2Cl2 lub CDCl3, co od początku sugerowało, iż polarna i koordynująca 

natura DMSO może mieć na to wpływ. Niestety, w literaturze napotkano na 

sprzeczne informacje, gdyż odnaleziono dokładnie te same dane spektroskopowe 

przypisane do dwóch różnych związków. Pierwsze źródło raportowało ten sam 

zestaw linii rezonansowych na widmie 
1
H NMR związku [Ir(ppy)2(DMSO)2]PF6 

[166] z kolei drugie przypisywało je [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5, lecz bez wyjaśnienia 

przyczyny podwojenia ilości zarejestrowanych sygnałów [85]. Zatem, w ramach 

badań podjęto się wyjaśnienia napotkanych nieścisłości i ustalenia zjawisk 

odpowiadających za taki obraz spektroskopowy. Do badań wyselekcjonowano nie 

tylko DMSO, ale także ACN, który również jest znany z właściwości 

koordynujących, a jego lotność umożliwia zastosowanie w ESI-MS, w odróżnieniu 

od DMSO. 

Szczegółowa analiza dostępnej literatury na temat dwurdzeniowych                           

-chlorkowych kompleksów rodu(III) i irydu(III) naprowadziła nas na doniesienia, 

w których za przyczyną zaobserwowanego fenomenu może być rozszczepienie 

mostków -chlorkowych przez rozpuszczalniki koordynujące, w rezultacie dające 

kompleksy monordzeniowe o strukturze [Ir(C^N)2Cl(rozpuszczalnik)] [84, 167]. 

Jednakże, nie zostało to w pełni potwierdzone z uwagi na odwracalność tego 

procesu i odtwarzanie oryginalnego dimeru podczas prób izolacji takich 

kompleksów [168]. Z tego względu, najlepszym sposobem izolacji produktów 

rozszczepienia     była     krystalizacja,     proces     wręcz    wymagający   obecności  
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rozpuszczalnika w trakcie formowania kryształów produktu. W rezultacie 

wykonanych prób udało się otrzymać monokryształy form monordzeniowych 

kompleksów zawierających skoordynowane cząsteczki zarówno ACN jak i DMSO. 

Rozwiązane struktury krystaliczne przedstawiono na Rys. 52.  

 

 
 

Rysunek 52.  Struktury krystaliczne rozszczepionych kompleksów [Ir(ppy)2Cl(ACN)]-P5 (a) oraz 

[Ir(ppy)2Cl(DMSO)]-P5 (b) 

Figure 52. Crystal structures of cleaved complexes [Ir(ppy)2Cl(ACN)]-P5 (a) and [Ir(ppy)2Cl(DMSO)]-

P5 (b) 

 

Otrzymane struktury cechują się brakiem elementów symetrii, zatem w tym 

należy upatrywać przyczyn podwojenia ilości obserwowanych linii rezonansowych 

na zarejestrowanych widmach 
1
H NMR. Ponadto, ligandy ppy powinny być 

zróżnicowane przez dysproporcję w efekcie trans anionów chlorkowych oraz 

cząsteczek ACN i DMSO. 

Po potwierdzeniu przebiegu procesu rozszczepienia mostków -chlorkowych 

przez rozpuszczalniki koordynujące przy pomocy techniki XRD, postanowiono 

powiązać ten rezultat z obrazem w spektroskopii 
1
H NMR. W tym celu kryształy 

[Ir(ppy)2Cl(ACN)]-P5 i [Ir(ppy)2Cl(DMSO)]-P5 rozpuszczono w CD2Cl2                        

i zarejestrowano widma 
1
H NMR dla otrzymanych roztworów, oczekując 

zaobserwowania także sygnałów pochodzących od cząsteczek rozpuszczalników. 

Nieoczekiwanie, stwierdzono bardzo duże różnice w obrazie spektroskopowym 

analizowanych związków. W przypadku [Ir(ppy)2Cl(ACN)]-P5 zaobserwowano 

jedynie jeden komplet sygnałów odpowiadających ppy oraz singlet odpowiadający 

wolnej cząsteczce ACN. Świadczyło to o całkowitym odtworzeniu -chlorkowego 

kompleksu dwurdzeniowego. Nawet dodatek kolejnych porcji ACN do próbki nie 

zmieniał stanu równowagi. Z kolei w przypadku [Ir(ppy)2Cl(DMSO)]-P5 rezultat 

analizy 
1
H NMR był znacznie bardziej skomplikowany. Na widmie można było 

zaobserwować   nawet   więcej   niż   dwa   komplety   sygnałów   odpowiadających  



 

 

różnocennym ligandom ppy, co świadczyło o znacznie bardziej zbalansowanej 

równowadze pomiędzy formą monordzeniową i dwurdzeniową, niż w przypadku 

ACN. W celu zilustrowania przejścia pomiędzy obiema formami, przeprowadzono 

miareczkowanie [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 z użyciem DMSO, monitorując proces przy 

użyciu techniki 
1
H NMR (Rys. 53). Jako pierwsze zaprezentowano widmo związku 

[Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 zarejestrowane w czystym CD2Cl2. Każde kolejne widmo 

przedstawia analizę wykonaną po dodaniu 2 eq DMSO do roztworu badanego 

kompleksu dwurdzeniowego.  

 

 
 

Rysunek 53.  Miareczkowanie 1H NMR próbki rozpuszczonej w CD2Cl2. Każde kolejne widmo zostało 

zarejestrowane po dodaniu 2 eq DMSO i wytrząsaniu przez 5 minut w temperaturze pokojowej 

Figure 53. 1H NMR titration of [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 sample dissolved in CD2Cl2. Each subsequent 

spectrum was recorded after adding 2 eq of DMSO and shaking for 5 minutes at room 

temperature 
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Już od pierwszego punktu widać, że intensywność sygnałów formy 

dwurdzeniowej ulegała obniżeniu, a w zamian pojawiały się dodatkowe linie 

rezonansowe. Wraz z kolejnymi porcjami DMSO równowaga wyraźnie ulegała 

przesunięciu w kierunku produktu monordzeniowego, aż do momentu dodania 10 

eq będącego punktem końcowym miareczkowania. Na ostatnim widmie można 

wyraźnie zaobserwować zduplikowanie ilości sygnałów pochodzących od ppy. 

Proces rozszczepienia można było także obserwować śledząc sygnały pochodzące 

od DMSO w obszarze wysokiego pola. Oprócz linii odpowiadającej 

nieskoordynowanej cząsteczce DMSO zaobserwowano także dwa dodatkowe 

sygnały, przesunięte o około 0,5 ppm w górę i w dół pola. Te dwa sygnały 

pochodziły od grup metylowych skoordynowanej cząsteczki DMSO, a ich 

integracja korelowała z integracją sygnałów z zakresu aromatycznego. Oczywiście, 

sygnały te nigdy nie były widoczne w trakcie analiz wszystkich dimerów w DMSO-

d6, gdyż za rozszczepienie odpowiadały molekuły rozpuszczalnika deuterowanego, 

który nie jest obserwowany na widmach 
1
H NMR. Jako dowód ustalania 

równowagi pomiędzy tymi samymi formami mono- i dwurdzeniowymi zachodzącej 

w trakcie krystalizacji służy fakt, iż dokładnie te same linie rezonansowe 

odpowiadające [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 oraz [Ir(ppy)2Cl(DMSO)]-P5, 

zaobserwowane w trakcie miareczkowania, zostały zarejestrowane podczas analizy 

kryształów [Ir(ppy)2Cl(DMSO)]-P5 rozpuszczonych w CD2Cl2. W ten sposób 

dostarczono bardzo przekonujących dowodów, że dwurdzeniowe -chlorkowe 

kompleksy irydu(III) rzeczywiście ulegają odwracalnemu rozszczepieniu                         

w obecności DMSO i ACN (Rys. 54), przy czym ten drugi wykazuje zdecydowanie 

niższe powinowactwo do irydu w tym procesie. Uzyskane wyniki jednoznacznie 

świadczą o tym, że autorzy pracy opublikowanej w Journal of American Chemical 

Society mylnie założyli otrzymanie [Ir(ppy)2(DMSO)2]PF6, w rzeczywistości 

dysponując [Ir(ppy)2Cl(DMSO)]-P5 lub [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 [166]. Tym samym 

można stwierdzić, że trwałe usunięcie anionu chlorkowego z wewnętrznej sfery 

koordynacyjnej [Ir(-Cl)(ppy)2]2-P5 z wykorzystaniem monodentnego liganda 

może być niemożliwe bez użycia soli srebra, np. AgPF6 [169, 170]. 
 

 
 

 

Rysunek 54.  Rozszczepienie [Ir(-Cl)(C^N)2]2 w obecności rozpuszczalnika koordynującego 

Figure 54. [Ir(-Cl)(C^N)2]2 cleavage in the presence of a coordinating solvent 



 

 

W trakcie analizy ESI-MS także znaleziono dowody potwierdzające 

rozszczepianie -chlorkowych kompleksów irydu(III) w koordynującym 

rozpuszczalniku (ACN). Zastosowana technika jonizacji jest zaliczana do tzw. 

„miękkich”, czyli takich, które nie powodują daleko idącej fragmentacji 

jonizowanych cząsteczek, zatem dobrze odzwierciedla równowagę ustaloną                       

w roztworze. Ponieważ wśród obserwowanych jonów wyraźnie dominowały te 

odpowiadające wartościom m/z form monordzeniowych pozbawionych anionu 

chlorkowego, stąd wywnioskowano, że rozszczepienie dimerów w ACN jest 

procesem preferowanym. W trakcie wykonywania analiz na dwóch różnych 

spektrometrach zaobserwowano wyraźną różnicę w obrazie spektroskopowym 

analizowanych związków. Po zgłębieniu problemu ustalono, że za tę różnicę 

odpowiada wartość przyłożonego DP (potencjału deklasteryzującego), która mogła 

być modyfikowana za pośrednictwem oprogramowania jednego z aparatów 

wykorzystywanych do pomiarów, natomiast w drugim nie była zależna od ustawień 

operatora. Parametr ten reguluje przyspieszenie jonów w strefie średniego ciśnienia 

w źródle, tym samym pozwalając użytkownikowi kontrolować stopień CID 

(kolizyjnie indukowanej dysocjacji). Zjawisko to polega na zderzaniu się jonów                  

z cząsteczkami gazu tła (najczęściej stosowany jest azot), powodując rozbicie 

klastrów składających się ze zjonizowanego analitu otoczonego cząsteczkami 

rozpuszczalnika. Zjawisko to generalnie jest pożądane i wykorzystywane m. in. do 

uwalniania jonów polipeptydów od silnie związanych z nimi cząsteczek wody, 

aczkolwiek bywa też przyczyną usuwania neutralnych ligandów ze związków 

kompleksowych [171, 172]. 

 

 
 

Rysunek 55.  Uproszczony schemat źródła jonów spektrometru ESI-MS oraz ilustruja zależność pomiędzy 

potencjałem deklasteryzacji i obserwowanymi jonami 

Figure 55. Simplified scheme of ESI-MS ion source and illustration of the relationship between                        

the declustering potential and the observed ions 

 

Podobnie w przypadku badanego układu, wartość DP wpływała na zmianę 

intensywności obserwowanych jonów, które różniły się o wartość m/z 

odpowiadającą cząsteczce ACN. Gdy przyłożony potencjał był wysoki, 

dominowały jony o strukturze [Ir(C^N)2]
+
. Wraz z obniżaniem napięcia  abundancja  
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tych jonów ulegała zmniejszeniu, a rosła intensywność [Ir(C^N)2(ACN)]
+
. Zmiana 

napięcia jeszcze bardziej w kierunku ujemnym powodowała uzyskiwanie obrazu 

spektroskopowego, na którym wyraźnie dominowały jony o strukturze 

[Ir(C^N)2(ACN)2]
+
. Proces ten został schematycznie przedstawiony na Rys. 55. 

Kontynuując analizy na innym spektrometrze, który nie był wyposażony                         

w możliwość zmiany DP, obserwowano wyłącznie jony typu [Ir(C^N)2]
+
. 

Uzyskanie tak różnych wyników może doprowadzić do odmiennej interpretacji 

danych i wyciągania błędnych wniosków, jak choćby stwierdzenia zdolności 

rozpuszczalników koordynujących do substytucji obu anionów chlorkowych                      

w dwurdzeniowych -chlorkowych kompleksach irydu(III). Przypuszczalnie ten 

fakt również mógł mieć znaczenie przy błędnej identyfikacji otrzymanego materiału 

jako [Ir(ppy)2(DMSO)2]PF6 [166]. Identyfikacja tego zagrożenia stanowiła 

niewątpliwą zaletę tych badań, wzbogacając stan wiedzy w dziedzinie chemii 

związków irydu. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 
W ramach przeprowadzonych prac badawczych podjęto działania zmierzające do 

znalezienia korelacji pomiędzy strukturą irydowego emitera fosforescencyjnego oraz 

właściwościami fotofizycznymi i emisyjnymi. W tym celu zaprojektowano, a także 

zsyntezowano dwie grupy heteroleptycznych C,N-cyklometalowanych kompleksów 

irydu(III). Pierwszą z nich stanowiły dotychczas nie odnotowane w literaturze 

światowej jonowe kompleksy irydu(III) o ogólnym wzorze [Ir(bzq)2(N^N)]
+
A

−
, 

zawierające N,N-donorowe ligandy pomocnicze o zróżnicowanej strukturze oraz 

właściwościach elektronowych. Zastosowanie metodologii one-pot oraz 

promieniowania mikrofalowego znacząco skróciło czas przemiany substratów we 

właściwe produkty, upraszczając sposób otrzymywania tego typu kompleksów 

względem metod dotychczas opisanych w literaturze, jednocześnie zapewniając wysoką 

efektywność tego procesu. Struktury otrzymanych kompleksów potwierdzono przy 

użyciu spektroskopii NMR oraz analizy rentgenostrukturalnej. Szczegółowa analiza 

rezultatów badań elektrochemicznych, fotofizycznych i kwantowo-chemicznych 

wykazała, że struktura chemiczna otrzymanych substancji ma wpływ na ich 

właściwości, co wynikało głównie z lokalizacji poziomu LUMO w obrębie liganda N,N-

donorowego. Wprowadzenie do struktury 2,2’-bipirydyny ugrupowań o charakterze 

elektronodonorowym (metylo oraz metoksylo) prowadziło do hipsochromowego 

przesunięcia maksimów emisji fotoluminescencji, z kolei rozbudowa układu 

aromatycznego liganda powodowała przesunięcie batochromowe. Oczywiście był to 

efekt oczekiwany, gdyż zwiększanie/zmniejszanie gęstości elektronowej na ligandzie 

pomocniczym powinno destabilizować/stabilizować zlokalizowany tam poziom LUMO, 

tym samym zwiększając/zmniejszając przerwę energetyczną HOMO-LUMO 

determinującą  długość emitowanej fali. Ostatecznie, przykładowe diody skonstruowane  



 

 

w oparciu o nowe związki osiągały luminancję na poziomie 10 000 cd/m
2
, 

potwierdzając ich znaczny potencjał do zastosowania w technologii OLED jako 

emiterów fosforescencyjnych.  

Prace poświęcone neutralnym kompleksom irydu(III) stabilizowanym N,O-

donorowymi ligandami -ketoiminianowymi, podobnie jak w przypadku związków                   

o budowie jonowej, obejmowały również badania nad znalezieniem korelacji 

właściwości termicznych, elektrochemicznych, fotofizycznych oraz emisyjnych,                         

a strukturą liganda pomocniczego. W ramach tych badań zaprojektowano oraz 

zsyntezowano dwie grupy kompleksów różniących się właściwościami elektronowymi 

podstawników połączonych z -ketoiminianowym atomem azotu. Pierwsza grupa 

kompleksów posiadała ugrupowania arylowe różniące się stopniem oraz regioizomerią 

podstawienia pierścienia fenylowego atomami fluoru. Drugą grupą kompleksów były 

związki, w których pierścień N-fenylowy wyposażono w grupy metoksylo, nitrylo, nitro 

i 5-metylo-2-benzotiazylo, a także zastępując całkowicie pierścień fenylowy 

przyłączony do -ketoiminianowego atomu azotu podstawnikami naftylowymi oraz 

antracenylowymi. 

W przypadku pierwszej grupy kompleksów analiza rezultatów badań 

elektrochemicznych oraz obliczeń kwantowo-chemicznych potwierdziła, że 

modyfikacja chemiczna w obrębie liganda pomocniczego w głównej mierze wpływa na 

poziom HOMO, aczkolwiek obserwowany wpływ był relatywnie niewielki. Wynikało 

to głównie z nieznacznego udziału fluoro-podstawionego pierścienia fenylowego                     

w przestrzeni zajmowanej przez poziom HOMO, wobec czego możliwy był jedynie 

niewielki wpływ indukcyjny na fragment ketoiminowy liganda, na którym obecność 

HOMO była znacząca. Tym samym, zaobserwowany w badaniach fotofizycznych 

wpływ modyfikacji chemicznych na przestrajanie pasma emisji był nieznaczny. 

Zaskakująco, zmiana struktury chemicznej miała bardzo duży wpływ na parametry 

pracy diod skonstruowanych w oparciu o tego typu fluoro-podstawione kompleksy. 

Najwyższymi wartościami luminancji i wydajności prądowej charakteryzowały się 

diody zawierające emitery wyposażone w atomy fluoru w pozycji para oraz orto, 

przewyższając emiter referencyjny niefunkcjonalizowany atomami fluoru. W oparciu                  

o rezultaty badań termoluminescencyjnych postawiono tezę, że jest to związane                        

z pułapkowaniem ekscytonów na cząsteczkach emitera, które w tych szczególnych 

przypadkach zachodzi bardziej efektywnie. Natomiast, w przypadku drugiej serii 

kompleksów badania elektrochemiczne wykazały zauważalną odmienność kompleksów 

zawierających grupę nitrową w aspekcie powinowactwa elektronowego. W toku 

wykonanych badań udało się zidentyfikować ten fenomen jako redukcję grupy nitrowej, 

procesu niemającej znaczącego wpływu na zmianę położenia maksimum emisji. 

Podobnie jak miało to miejsce dla fluoropodstawionych emiterów, zaobserwowano 

również jedynie niewielki efekt przestrajania maksimum emisji, a wszystkie kompleksy 

okazały się emiterami barwy zielonej. Niemniej jednak, stwierdzono bardzo duży 

wpływ   rodzaju   podstawnika   N-arylowego   na   wydajność   fotoluminescencji   oraz  
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elektroluminescencji, co może być spowodowane wspomaganiem pułapkowania 

nośników ładunku na cząsteczkach emitera. Zdecydowanie najgorsze parametry 

zaobserwowano dla emiterów zawierających grupy antracenylowe, gdyż ulegały one 

szybkiej foto- i elektrodegradacji. Prosta dioda sporządzona metodą roztworową przy 

użyciu najlepszego emitera (zawierającego podstawnik 1-naftylowy) osiągnęła 

maksymalną luminancję na poziomie 16 000 cd/m
2
, wydajność prądową zbliżoną do 12 

cd/A oraz zewnętrzną wydajność kwantową w okolicach 3.2 %, co było bardzo dobrym 

wynikiem jak na urządzenie o tak prostej strukturze. Badania mające na celu 

modyfikację właściwości emisyjnych kompleksów poprzez modyfikację struktury 

liganda C,N-cyklometalującego, zaowocowały opracowaniem szlaków syntetycznych 

umożliwiających otrzymanie szeregu nowych pochodnych benzo[h]chinoliny, 

podstawionych różnorodnymi grupami funkcyjnymi w pozycji 5. Spektrum tych 

ugrupowań obejmowało podstawniki elektronodonorowe (metoksylowe, fenoksylowe, 

aminowe, dimetyloaminowe), elektronowyciągające (fluorowe, pentafluorofenylowe, 

bromowe), ugrupowania wspomagające przewodnictwo dziurowe (N-difenyloaminowe, 

N-fenotiazylowe, N-karbazolilowe, 4-(N-difenyloamino)fenylowe) oraz ugrupowanie 

POSS o dużej zawadzie sterycznej. W większości przypadków zastosowanie mikrofal 

jako niekonwencjonalnego źródła ciepła umożliwiło osiągnięcie bardzo wysokich 

wydajności oczekiwanych produktów w bardzo krótkim czasie. Otrzymane 5-

podstawione benzo[h]chinoliny z powodzeniem wykorzystano w syntezie nowych 

dwurdzeniowych μ-chlorkowych kompleksów Ir(III), które w zoptymalizowanych 

warunkach uzyskano z bardzo dobrymi wydajnościami. Badania spektroskopowe NMR 

otrzymanych dimerów przeprowadzone w DMSO-d6 i ACN-d3 ujawniły przebieg 

reakcji chemicznej pomiędzy dimerycznymi związkami koordynacyjnymi,                            

a wymienionymi rozpuszczalnikami koordynującymi. Proces ten zidentyfikowano jako 

rozszczepienie mostków -chlorkowych w kompleksach dwurdzeniowych, prowadzący 

do utworzenia związków monordzeniowych. Dodatkowych dowodów dostarczyła 

analiza rentgenostrukturalna wyhodowanych kryształów kompleksów o ogólnym 

wzorze [Ir(ppy)2Cl(rozpuszczalnik)]. Zwieńczeniem badań nad procesem 

rozszczepienia była analiza ESI-MS otrzymanych dimerów, która również potwierdziła 

przebieg takiego procesu. Ponadto, przeprowadzone badania wykazały istotny wpływ 

wartości przyłożonego potencjału deklasteryzującego na uzyskiwane widmo masowe 

analizowanych dimerów, które w znaczący sposób determinuje interpretację rezultatów. 

Wnioski wyciągnięte z przeprowadzonych badań pozwoliły na ujawnienie błędu jaki 

popełnili autorzy pracy opublikowanej w Journal of American Chemical Society z 2011 

roku, gdyż nieprawidłowo interpretując uzyskane dane spektroskopowe, niewłaściwie 

przypisali wzór [Ir(ppy)2(DMSO)2]PF6 otrzymanemu związkowi, będącemu 

przedmiotem tego artykułu. 
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MECENASI WIADOMOŚCI CHEMICZNYCH 

 
Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim 

doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze 

zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym 

przedsiębiorstwem. 

Produkujemy laboratoryjne demineralizatory, zaprojektowane zgodnie                               

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie 

oczyszczania wody. 

Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną 

dokumentacją kwalifikacyjną. 

Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do 

oczyszczania wody. 

 

Selwa jest firmą założoną przez dobrze znanych Państwu 

ludzi, działających w branży sprzętu laboratoryjnego               

i aparatury naukowo-badawczej produkowanej przez 

światowych liderów. 

Głównym celem firmy jest zapewnienie Państwu profesjonalnego doradztwa               

w zakresie doboru aparatury, optymalizacji konfiguracji i wykorzystania dokładnie zgodnie 

z Państwa potrzebami.  

Nasze ponad 15-sto letnie doświadczenie w tej branży pozwala dopasować naszą ofertę 

dokładnie do Państwa potrzeb. 

Świadczymy również jako jedna z niewielu firm na rynku, kompletne rozwiązania 

łącznie z wdrożeniem metod pod konkretne Państwa wymagania. Sprzęt przez nas sprzedany 

będzie, po skończeniu wdrożenia, gotowy do pracy bez konieczności wykonywania 

dodatkowych działań z Państwa strony i poświęcania Waszego cennego czasu. 

Z naszymi partnerami zawarliśmy umowy na zasadach wyłączności                                       

i uprawniające nas do sprzedaży, serwisowania a przede wszystkim wsparcia technicznego                  

i aplikacyjnego oferowanego sprzętu na terenie Polski. 

Oferowana przez naszą firmę aparatura posiada certyfikaty zgodności CE, spełnia 

warunki GLP oraz GMP i jest wytwarzana przez producentów, którzy mają wdrożone 

systemy zarządzania jakością ISO 9000. 
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XIX EuroVariety - European Variety in University Chemistry 

Education Conference  

 

 

 

"DivCEd EuChemS serdecznie zaprasza wykładowców chemii na uniwersytetach, 

politechnikach i PWSZ do udziału w międzynarodowej konferencji XIX EuroVariety - 

European Variety in University Chemistry Education Conference, która odbędzie się                 

w Ljubljanie w dniach 7-9.07.2021 (istnieje także możliwość udziału on-line) - Eurovariety 

2021 

Organizatorzy proponują szereg interesujących i aktualnych tematów prezentacji, 

warsztatów i dyskusji, na przykład: 

 wpływ pandemii COVID-19 na nauczanie chemii na uczelniach, 

 współpraca z przemysłem w szkolnictwie wyższym,  

 kształcenie w zakresie zielonej i zrównoważonej chemii, 

 aspekty etyczne w kształceniu uniwersyteckim, 

 nauczanie i uczenie się chemii oparte na kontekście (CBL) oraz badaniu (IBE)                 

w przypadku studentów kierunków niechemicznych, 

 mentoring studentów chemii, prowadzenie prac dyplomowych. 

Termin zgłoszeń - 28 lutego 2021. 

Serdecznie zapraszamy. 

Iwona Maciejowska (Kraków) 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurovariety2021.si/
http://www.eurovariety2021.si/


238              INFORMACJE  
   

 

Informacja Biura do spraw Substancji Chemicznych 

 

 

W dniu 13 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 

2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do 

włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych. 

Przepisy aktu delegowanego wprowadzają zmiany w załącznikach do obu powyższych 

rozporządzeń w zakresie 7-miu następujących substancji: glicydanu metylu PMK, kwasu 

glicydowego PMK, APAA, MAPA, glicydanu metylu (BMK), kwasu glicydowego 

(BMK) i czerwonego fosforu. Przepisy dotyczące czerwonego fosforu będą stosowane od 

dnia 13 stycznia 2021 r.  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&qid= 

1608305423807&from=PL 

 

 

Nowe czasopismo naukowo-dydaktyczne o otwartym dostępie 

"Chemistry Teacher International" 

 

 

 

Zapraszamy do publikacji w nowym czasopiśmie naukowo-dydaktycznym o otwartym 

dostępie "Chemistry Teacher International".   Czasopismo jest skierowane do osób uczących 

chemii na wszystkich poziomach kształcenia, ze studiami magisterskimi włącznie. To 

stosunkowo nowa propozycja ze strony Komitetu Dydaktyki Chemii CCE IUPAC 

(2018)  dla chemików ze wszystkich stron świata, obejmująca także kształcenie zawodowe 

drugiego i trzeciego stopnia (w tym kierunki praktyczne na PWSZ                                                     

i  politechnikach).   Wydawcą   jest   De   Gruyter,  a  jednym  z  jego  głównych  celów   jest 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&qid=%201608305423807&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1737&qid=%201608305423807&from=PL
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wypełnienie luki pomiędzy badaniami naukowymi z zakresu dydaktyki chemii, a ich 

praktycznym zastosowaniem.  

 

Chemistry Teacher International, best practices in chemistry education more in: Chemistry 

International Volume 40 Issue 3 (2018) 

https://www.degruyter.com/view/journals/ci/40/3/article-p39.xml  

 

Dear Sir/ Madam 

Chemistry Teacher International (CTI) is a peer-reviewed, Open Access journal from the 

Committee on Chemistry Education of IUPAC. The journal aims to be a platform for 

teachers of all levels, focusing on high quality chemistry education. The objectives of the 

journal are: 

 Bridging the gap between research and education 

 Creating a platform for all IUPAC activities in the field of education 

 Building an international journal not linked to a specific area or nation 

CTI is a journal that publishes articles about innovative activities in the classroom.                       

The articles that have been published in the first two years of the journal cover a wide range                  

of activities. From ideas about education in polymer chemistry (special issue 2.3) to 

chemistry education for the visually impaired (Issue 1.1). The articles give insight in what 

happened in the classroom, how the students responded, the effect of the activities etc. 

 

If you consult at the website, https://www.degruyter.com/view/journals/cti/cti-

overview.xml?tab_body=toc-79151 you will be able to access the articles already published. 

 

CTI is meant to be a low threshold journal both for readers and authors. We have tried to 

keep the Article Publication Cost(APC) as low as possible, and have constructed several 

ways to get a reduction on the APC. When filling in details during the submission process 

you will be able to find out what the APC will be in your case. It is always possible to 

contact one of the editors about the APC if this is a problem. 

 

On behalf of the editorial board of ‘Chemistry Teacher International’ I would like to invite 

you to submit an article for publication in ‘Chemistry Teacher International’. 

 

 

https://www.degruyter.com/view/journals/ci/40/3/article-p39.xml
about:blank
about:blank
about:blank
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We would like you to share innovative activities in the classroom, special outreach activities 

or a specific learning line you have employed. Apart from a description of the activity(-ies) 

we would also like to know if any problems arose during the implementation as well as the 

response of the students. The number of students is not important, as long as the feedback 

from the students is clearly described. 

 

We want other teachers to profit from your experiences. Let them be an inspiration for other 

teachers. 

 

If you are interested in submitting an article, please contact one of the editors or got to the 

website https://mc.manuscriptcentral.com/chemistryteacher to upload your manuscript. 

 

Jan Apotheker, The Netherlands, j.h.apotheker@rug.nl 

Rachel Mamlok, Israel, rachel.mamlok@weizmann.ac.il 

Suzanne Boniface, New Zealand, suzanne.boniface@vuw.ac.nz 

Mei-Hung Chiu, Taiwan, mhchiu@gapps.ntnu.edu.tw 

Marietjie Potgieter, South Africa, marietjie.potgieter@up.ac.za 

Ian Butler, Canada,ian.butler@mcgill.ca 

Iwona Maciejowska, Poland iwona.maciejowska@uj.edu.pl 

Alejandra G. Suárez, Argentina asuarez@fbioyf.unr.edu.ar 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:asuarez@fbioyf.unr.edu.ar
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Złoty Medal Chemii 2020  

Znamy zwycięzcę jubileuszowej 10-tej edycji konkursu                                

Złoty Medal Chemii 2020  

Złoty Medal Chemii 2020 otrzymał Mateusz Fido z Wydziału Fizyki 

Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem pracy finałowej było 

badanie enzymów degradacji kapu z wykorzystaniem 

oligonukleotydowych sond aptamerowych. 

Konkurs Złoty Medal Chemii skierowany jest to  autorów nowatorskich prac 

licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2019/2020, 

a obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. Patronat honorowy 

na konkursem sprawuje prof. dr. hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej 

Akademii Nauk. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem 

nagród firma DuPont. 

–  Poziom tegorocznego konkursu był niezwykle wyrównany. Pomimo epidemii                           

i przeprowadzenia konkursu online, udało nam się zebrać nie mniej zgłoszeń niż zwykle                                

z prawie wszystkich regionów Polski.  – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF 

PAN. 

Tematem zwycięskiej pracy należącej do Mateusza Fido było „Badanie enzymów 

degradacji kapu z wykorzystaniem oligonukleotydowych sond aptamerowych”. Praca 

napisana została pod opieką naukową dr hab. Joanny Kowalskiej z Uniwersytetu 

Warszawskiego. Projektowanie leków opartych na RNA jest kluczowym zagadnieniem                        

w dobie chorób wirusowych i nowotworowych. W pracy licencjackiej opracowano metodę 

pozwalającą na wysokoprzepustowe badanie aktywności i specyficzności enzymów 

dekapujących, które pełnią kluczową rolę w stabilizacji oraz metabolizmie RNA w komórce. 

Srebrny Medal Chemii zdobył Maciej Gancewski z Wydziału Fizyki, Astronomii                     

i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego praca 

„Quantum scattering of diatomic molecules with non-zero spin” pod opieką dr hab. Piotra 

Wcisło, prof. UMK dotyczyła kwantowego opisu zderzeń molekularnych z uwzględnieniem 

spinu   elektronów   oddziałujących   cząsteczek.   Przedstawiono  w  niej   wyniki   obliczeń,  
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kluczowe dla badań atmosfery Ziemi, rozpraszania cząsteczek tlenu i azotu, co stanowi 

pierwszą tego typu analizę teoretyczną układu O2-N2. 

Trzecią Nagrodę – Brązowy Medal Chemii otrzymał Roman Gańczarczyk z Wydziału 

Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz jego praca „Pochodne ditienopirolu                              

z podstawnikami akceptorowymi przy atomie azotu: opracowanie i optymalizacja metody 

syntezy oraz badanie wybranych właściwości”. W ramach pracy inżynierskiej został 

zaprojektowany oraz otrzymany nowy półprzewodnik organiczny o charakterze donorowo-

akceptorowym. Wykonane badania spektroskopowe i elektrochemiczne pozwoliły na 

zaklasyfikowanie tego związku jako potencjalnego materiału do konstrukcji urządzeń 

elektrooptycznych. 

Wyróżnienia DuPont  otrzymaili: Magdalena Jankowska z Wydziału Inżynierii                       

i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Angelika Mieszczanin z Wydziału 

Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Alicja 

Tymczewska z Wydziału Chemii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodę 

Finalistów otrzymała Magdalena Maria Kaźmierczak z Wydział Chemicznego 

Politechniki Warszawskiej. 

Najważniejsze kryteria, którymi kierowało się jury to: wartość naukowa pracy, dorobek 

publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie 

nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. Na laureata 

Złotego Medalu Chemii czekała nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca 

Srebrnego Medalu otrzymał nagrodę 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych.  Oprócz 

nagród głównych przyznane zostały także trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. 

złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego                          

w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań                                            

w jego laboratoriach. 

– To ogromny zaszczyt dla naszej firmy już po raz dziesiąty organizować wspólnie 

z  Instytutem Chemii Fizycznej PAN ten prestiżowy konkurs. Poprzednie edycje dowiodły                  

o ogromnym potencjale i wiedzy uczestników, pod którego wrażeniem jesteśmy do 

dzisiaj.  Jestem pewien że ta edycja także okaże się pod tym względem wyjątkowa.– mówi 

Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland. 
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Ogłoszenie końcowych wyników konkursu odbyło się 3 grudnia 2020 podczas 

uroczystego spotkania w formie telekonferencji online, podczas którego obecni byli 

organizatorzy, laureaci oraz ich promotorzy a także wszyscy patroni konkursu. 

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu  na stronie 

internetowej www.zlotymedalchemii.pl. 

 Zdjęcie: Finaliści konkursu Złoty Medal Chemii 2020, podczas spotkania finałowego online 

3 grudnia 2020. 

 

 

*** 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został 

powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil 

naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju 

chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu 

zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN 

wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. 

w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie. 

http://www.zlotymedalchemii.pl/
http://www.ichf.edu.pl/
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DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy 

rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów                      

i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami 

pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu  rozwiązań dla takich globalnych 

wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym 

świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w 

innowacyjność, odwiedź www.dupont.com. 

 

KONTAKT: 

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski 

Koordynator konkursu Złoty Medal Chemii 

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 

tel. +48 22 343 32 26 

email: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl 

  

prof. dr hab. Marcin Opałło 

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN 

tel. +48 22 3433108 

email: mopallo@ichf.edu.pl  

  

Emilia Strzyż 

Marketing Communications Specialist 

Specialty Products Sp. z o.o. 

tel. +48 606 472 699 

email: emilia.strzyz@dupont.com  
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REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH  
W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE” 

 

1. Informacje ogólne  
„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne 

wartościowe materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach 

doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów, przed którymi toczyły się 

odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat uczonych oraz jednostek naukowych/firm 

chemicznych lub pokrewnych chemii; materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach 

chemicznych.  
Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, gdzie 

publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie poświęcone ważnym i aktualnym problemom 

współczesnej chemii. Autorzy, którzy chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się                   

z Redakcją, a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór artykułów                       

w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat przygotowywanej pracy – tytuł 

przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie 

posiada środków na finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od 

sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub 

Instytucjami zlecającymi druk.  
„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Wersja 

elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie.  
Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical Abstracts, Polska 

Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska, Index Copernicus, Baza ARIANTA. 
 
2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac  

• Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego czasopisma.  
• Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku zamieszczania rysunków, 

tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w innych czasopismach lub publikacjach 

zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich przedruk.  
• Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana gdzie indziej.  
• Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer telefonu oraz adresy poczty 

tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek sprawnego przebiegu opracowania 

redakcyjnego tekstu.  
• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach przyjętych do druku Redakcja ma 

prawo dokonywania niezbędnej korekty. 

• Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy, wydawca nabywa ogólnych praw 

autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz                    

w Internecie). Tytułem powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.  
• Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa czy odpowiadają randze                   

i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały przygotowane zgodnie z formalnymi 

wymogami MNiSW oraz Redakcji.  
• Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane przez co najmniej dwóch 

niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w broszurze informacyjnej 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/- 

user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf. 

• O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny.  
• Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji stwierdził, że nie należy przyjąć 

do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii recenzentów mogą być powtórnie przesłane do 

czasopisma. W takim przypadku praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną 

procedurę recenzowania.  
• Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś wniósł znaczący wkład                       

w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako współautor lub też nie został wymieniony                  

w podziękowaniu zamieszczonym w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub 

też w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności 



naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej 

w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem jednostek zatrudniających autorów. 

• Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych recenzentów, jednak 

ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje Redakcja. 

3. Koszty  
Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów. Tak jest w przypadku tzw. 

stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata                        

w wysokości około 50 zł. Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów lub 

przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”. Niezależnie od rodzaju pracy 

opłata pobierana jest również za strony drukowane w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku). 

Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od wielkości dofinansowania                

z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych. Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy. 

W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja nie posiada środków na 

finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk. 
 
4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku  

4.1. Wymagania merytoryczne  
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej, z zachowaniem poprawnego 

i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając 

Czytelnika do piśmiennictwa oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące 

napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.  
4.2. Wymagania techniczne składu tekstu  
• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz forma kolorystyczna 

manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją). 

• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, nie powinny przekraczać 25 

stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz drukowane będą w wersji czarno białej. 

• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word, czcionką Times New Roman, 

12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy 

stosować numerację cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy 

działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe, Podziękowanie, 

Piśmiennictwo cytowane. Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu                   

(w całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu piśmiennictwa 

cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy stosować odsyłaczy 

hipertekstowych).  
• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty muszą być wyjaśnione, 

oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu SI, pozycje cytowanej literatury należy 

oznaczać numerami umieszczonymi w nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów 

[1, 5, 7] (dla prac 1, 5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7).  
• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów prac cudzych, w opisach 

(polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną informację. 

• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są przygotowane w edytorze 

Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich 

umieszczenie (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji). 

• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno:  
– tytuł pracy w języku polskim (Times New Roman, 14 p, pogrubiony, WERSALIKI), i angielskim 

(Times New Roman, 14 p, WERSALIKI), 

–  pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p, pogrubione),  
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem ośrodka i adresem e-mail autora 

korespondującego (Times New Roman, 10,5, kursywa), 

–  spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału:  
Abstract  
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń 

Wprowadzenie  
1. Tytul rozdziału  
1.1. Tytuł podrozdziału itp. 

Uwagi końcowe  
Podziękowanie  



Piśmiennictwo cytowane  
• Kolejne strony pracy powinny zawierać:  

– notki o autorach pracy wraz z tytułami naukowymi (można dołączyć osobno pliki z fotografiami 

autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do Redakcji), 

– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków ze spacjami)                          

z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do tabel, rysunków zamieszczonych 

w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej 

z bazy haseł przedmiotowych podawane w języku angielskim i polskim,  
– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub akronimów nie jest 

konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty wyjaśniamy w tekście przy pierwszym 

użyciu. Angielskie skróty należy podać i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne 

prace zamieszczone w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI – selektywne 

inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor),  
–  dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści.  

• Tabele, rysunki, fotografie  
Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz dodatkowo (po 

zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki) dołączone w postaci osobnych 

plików zapisanych w formacie pdf , doc, jpg, tiff.  
Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do zrozumienia treści, bez 

konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy, należy je numerować cyframi arabskimi oraz 

podać tytuł (polski/angielski, nad tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p).  
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych w formacie tif, jpg lub podobnym, 

każdą zapisać w oddzielnym pliku o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.  
• Piśmiennictwo cytowane  

Piśmiennictwo należy zestawić numerycznie według kolejności cytowania w tekście, należy cytować 

wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób precyzyjny.  
W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać kolejno następujące 

elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi 

normami, rok wydania, numer wolumenu zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony 

cytowanej pracy, np. 

[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473.  
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3.  
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), 

tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok wydania, np. 

[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004.  
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999  
W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i nazwisko 

autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online, [dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki 

dostępu, np.  
[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-05-20]. Dostępny                              

w Internecie: http://www........... 
 

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji  
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny merytorycznej należy 

przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji.  
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag Recenzenta oraz Redakcji należy 

przesłać ostateczną wersję pracy w następującej postaci: 

• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji;  
• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy (każda notka do 150 

wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy oraz inne ważne informacje o autorze); 

• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny wskazywać autora, którego zdjęcie 

dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie); 

• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa kluczowe, podpisy pod rysunki, 

tabele, schematy (wszystko w obu wersjach językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również 

oddzielne pliki z rysunkami, schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie).  



Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą przyjmowane do druku. Redakcja 

zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do 

wykonania korekty artykułu i jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.  
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi stronami prosimy                          

o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe Brak tej czynność będzie skutkował czarno-

białym wydrukiem wersji papierowej. W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na 

czarno-białe, prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków. 

 Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty 

wymagające podpisów autorów (np. list intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk 

potwierdzone za zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji. 
 

Redakcja „Wiadomości Chemicznych” 
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Karolina KIERPIEC, Kamila STOKOWA-SOŁTYS: Białka uczestniczące w transporcie jonów żelaza(II)                        

w bakteriach gram-ujemnych 

Vasyl KINZHYBALOA, Marta OTRĘBA, Katarzyna ŚLEPOKURA, Tadeusz LIS: Kwas hypodifosforowy i jego 

sole nieorganiczne 

Aneta BŁASZCZOK, Elżbieta GUMIENNA-KONTECKA: Homeostaza jonów Zn(II) w chorobach infekcyjnych 

Ewelina WÓJCIK, Anna M. TRZECIAK: CO2 zamiast CO: katalityczna konwersja CO2 w syntezie związków 

karbonylowych  
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