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Reakcje arylowania przy użyciu połączeń ołowio-  
i  bizmutoorganicznych 
 
 

Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe metody syntezy trój-  
i pięciowartościowych połączeń ołowio- i bizmutoorganicznych oraz ich wyko-
rzystanie w reakcjach arylowania wybranych grup acyklicznych i cyklicznych 
połączeń węglowych i struktur heteroatomowych. 
 
Słowa kluczowe: C-arylowanie; N-arylowanie; reakcja sprzęgania; triarylo-
ołowiowe połączenia; triarylobizmutowe połączenia; pentaarylobizmutowe 
połączenia; kataliza; katalizatory metaloorganiczne. 

 
 

1. Wstęp 
 

Tworzenie wiązania sp2–sp3 poprzez bezpośrednią reakcję arylowania za 
pomocą połączeń ołowio- i bizmutoorganicznych odpowiednio 
funkcjonalizowanych substratów posiadających elektrofilowy atom wegla 
o hybrydyzacji sp3 nie było przez wiele lat użyteczną metodologią w syntezie 
struktur organicznych o rozbudowanej architekturze molekularnej. W ostatnich 
latach połączenia te znalazły jednak zastosowania syntetyczne. Ich 
wykorzystanie do tych celów zostało omówione w artykułach przeglądowych 
z serii „Tetrahedron Reports” [2]. 

W obecnym przeglądzie przedstawiono zastosowanie układów ołowio-
organicznych do C- i N-arylowania oraz układów bizmutoorganicznych do C-, N- 
i O-arylowania. Dla reakcji N-arylowania obydwie grupy połączeń 
metaloorganicznych mogą być wykorzystane w obecności katalitycznych ilości 
soli miedziowych. Podobnie reakcje arylowania z połączeniami 
bizmutoorganicznymi wymagają katalizy solami miedzi. Niewielki fragment tego 
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opracowania omawia również katalizowane palladem reakcje arylowania  przy 
użyciu  odczynników aryloołowiowych. 

Reakcje te przebiegają według mechanizmu, który został określony jako 
sprzęganie ligandów. Jego szczegóły nie będą dyskutowane w tym przeglądzie, 
można je znaleźć w doskonałym opracowaniu monograficznym poświęconym 
tej reakcji [3]. 

 

2. Chemia połączeń ołowioorganicznych 
 

Jakakolwiek dyskusja nad chemią odczynników ołowioorganicznych musi 
uwzględnić doniosły wkład grupy Pinhey’a [5], został on omówiony szczegółowo 
w wielu artykułach [4–7] i stanowi ciągle inspirację dla nowych pomysłów. 
Zainteresowanie chemików organików, szczególnie prowadzących badania nad 
syntezą totalną, wynika z wysokich wydajności obserwowanych dla wielu 
reakcji, w których wykorzystuje się te odczynniki [8]. 
 
2.1. Tworzenie połączeń ołowioorganicznych 
 

W celu syntezy połączeń ołowioorganicznych można wykorzystać dwa 
główne podejścia: transmetalację i bezpośrednie ołowiowanie (rys. 1): 
 

Pb(OAc)
4

ArPb(OAc)
3

Transmetalacja

Reakcja bezpośredniego

olowiowania        

CO2Bn

NHBoc

OMe

Pb(OAc)3

        

Pb(OAc)3

Boc 
Boc = butoksykarbonyl   
Bn=CH2Ph                                                     1                                      2 

 
Rysunek 1. 
 
Metodologia transmetalacji jest najbardziej ogólna i pozwala na większe 

zmiany podstawników pierścieni aromatycznych. Ta metodyka jest także 
najbardziej użyteczna w syntezie substratów o rozbudowanej architekturze 
molekularnej używanych w syntezach totalnych. Tyrozynopochodna 1 [9] i indol  
2 [10] są przykładami produktów pośrednich przy wykorzystaniu tej 
metodologii. 
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Do syntez połączeń ołowioorganicznych opartych na reakcjach 
transmetalacji najczęściej wykorzystuje się związki cyny  [10] lub boru [11] 
w obecności katalitycznych ilości soli rtęci (II); rzadziej stosuje się diarylortęć 
[12]. Bezpośrednie ołowiowanie (rys. 1) prowadzi do otrzymania licznych 
arylotrikarboksylanów ołowiowych [13]; metoda ta jest jednak ograniczona do 
bogatych w elektrony związków aromatycznych. 

 
2.2. C-Arylowanie przy użyciu połączeń ołowioorganicznych 

 
Stwierdzono, że α–cyjanooctan etylowy nie reaguje z aryloołowio-

trioctanami w warunkach standardowych, natomiast α–podstawione pochodne 
3 reagują bardzo łatwo (rys. 2) [14].  
 
                   

Me

EtO
2
C CN

Pb(OAc)
3

R R

Me

EtO
2
C

CN

+
4 R=OMe
5 R=Me

6 R=F
  3  

 
Rysunek 2. 
 

Wydajności reakcji są od zadowalających do dobrych. W oparciu o tę 
reakcję otrzymano związki 4–6 z wydajnościami do 72%. Gdy rozpuszczalnik 
został zmieniony z chloroformu na dimetylosulfotlenek (DMSO) wydajność 
wzrosła do 78%. Prawdopodobnie DMSO jest zdolny do koordynacyjnych 
oddziaływań z octanem ołowiu, zachowuje się więc jak ligand dla ołowiu w tej 
reakcji podobnie jak pirydyna w standardowych warunkach [14]. 
 

W celu wykazania zakresu arylowania odczynnikami ołowioorganicznymi, 
Barton i współpracownicy przeprowadzili reakcję 3,5- di-t-butylofenolu 7 
z 2,4,6-trimetoksyfenoloołowiotrioctanem 8 (rys. 3) [15].  
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OH

But But

Pb(OAc)
3

OMe

OMeMeO

OH

But But

MeO OMe

OMe

MeO OMe

OMe

+

7
8 9

 
Rysunek 3. 
 

Wybrane połaczenia heterocykliczne zostały użyte również jako substraty 
ołowioorganicznych reakcji arylowania. Na przykład różnorodne dihydroindole 
ulegają reakcji arylowania z bogatymi w elektrony arylowanymi pochodnymi 
ołowioorganicznymi [16]. Reakcję  można prowadzić bez zabezpieczenia grupy 
aminowej indolu (rys. 4).  
 

N

R1

R3

R2

O

N

R1

R3

R2

O

ArArPb(OAc)
3

 
 
R1 = R2 = H; R3 = CO2Me; Ar = p-MeO-C6H4 , 98% 
R1 = R2 = H; R3 = CO2Me; Ar = 2,4-MeO-C6H4 , 68% 
R1 = OMe; R2 =COMe; R3 =H; Ar =2,4 -MeO-C6H4 , 81% 
R1 = H; R2 =SO2Ph; R3 =H; Ar = 2,4-MeO-C6H4 , 60% 
 
Rysunek 4. 
 

Podobnie można arylować β-ketoestry benzofuranów, np związek 10 ulega 
arylowaniu za pomocą pochodnej 8 w standardowych warunkach (rys. 5) [17]. 
 

Pb(OAc)
3

OMe

OMeMeO

CO
2
Allyl

O

O
O

O

CO
2
Allyl

MeO

OMe

OMe
+

10

118

Rysunek 5. 
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Arylowanie 5-oksazolonu 12 z aryloołowiotrioctanami i następna hydroliza 
oraz dekarboksylacja daje aryloglicyny z dobrymi wydajnościami (81-93%)  
(rys. 6), zarówno dla pochodnych estrowych, jak i wolnych kwasów [18].  

Warto dodać, że opracowano warunki usuwania nadmiaru odczynników 
ołowioorganicznych poprzez działanie kwasem mrówkowym [19] oraz izolacji 
połączeń optycznie czynnych w warunkach enzymatycznego rozdziału 
heterocyklicznego ketoestru 13. 
 

Ar

AcN CO
2
RO

N

OH

Me

CO
2
Et

O

N

O

Me

CO
2
Et

Ar

ArPb(OAc)
3

CHCl
3
, pirydyna

H

 
12 13 R = Et, H 

 
Rysunek 6. 
 
2.3. N-Arylowanie przy użyciu połączeń ołowioorganicznych 
 

W serii prac Barton i jego współpracownicy wykazali, że pochodne aniliny 
mogą być N–arylowane trioctanami  aryloołowiowymi w obecności 
katalizatorów miedziowych (rys. 7) [20–23]. 
 

NH
2

X

Pb(OAc)
3

Y N

H

X Y

Cu(OAc)
2

+
0.1      (10% mol)

 
 
Rysunek 7. 
 

Reakcje przebiegają w CH2Cl2 w obecności  octanu miedzi (II) (10% mol).  
p-Nitroanilina nie ulega arylowaniu według tej procedury [23], natomiast 
można w ten sposób arylować aniliny funkcjonalizowane podstawnikiem 
o dużych wymaganiach sterycznych, np mezytyloaminę 14. Dwa przykłady 
zostały przedstawione na rysunku 8.  
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Rysunek 8. 
 

Z pochodną 2,4-dimetoksyfenylową 15 wydajność reakcji wynosiła 74%, 
natomiast w reakcji z trioctanem 2,4,6-trimetoksyfenyloołowiowym 8 
oczekiwany produkt otrzymano tylko z 18% wydajnością. 

Wybrane aminy cykliczne ulegają N–arylowane z niskimi wydajnościami, 
(rys. 9) [21, 22, 24]. 
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mol

 

N HN Ts

P b(O Ac)
3

M eO
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17 1918  
Ts = p-Tol-SO2 
 
Rysunek 9. 
 

Azole są również dobrymi substratami w procedurze arylowania (rys. 10) 
[25, 26]. Benzimidazol 20 ulega arylowaniu z 98% wydajnością w reakcji 
z ołowiopochodną 5. Heteroaromatyczne pochodne 21 i 22 arylowano z bardzo 
dobrą wydajnością na anilinowym atomie azotu [27, 29]. W kluczowym 
eksperymencie zaobserwowano chemoselektywność dla pochodnej amino-
benzimidazolu 21 (R1 = H). Tylko anilinowy atom azotu ulega arylowaniu dając 
produkt z 50% wydajnością [26]. Arylowanie aminobenzopirazolu 22 trioctanem 
p-metoksyfenyloołowiowym 4 przebiega z 56% wydajnością [28]. 
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Rysunek 10. 
 

Duża grupa amidów reaguje z odczynnikami ołowioorganicznymi 
w obecności katalizatorów miedziowych (II). Wśród nich są zarówno proste 
amidy, jak i bardziej rozbudowane struktury, takie jak sulfonamidy 23, imid 24 
i hydantoina 25 (rys. 11). Wydajności są od dobrych do doskonałych. 
W reakcjach z prostymi aminami, wymagającymi drastyczniejszych warunków, 
obserwuje się niekiedy produkty diarylowania. Zauważono, że wstępne 
tworzenie soli sodowych znacznie poprawia wydajność reakcji [29, 30]. 
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Rysunek 11. 
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Regiokontrolę niektórych reakcji N-arylowania  ilustruje rysunek 12 [32], 
opisujący reakcję arylowania 4-metyloimidazolu [32]. 
 

NH
N

Me

Pb(OAc)
3

R2

N
N

Me

R1

R2
R1

+

27

28 R1=R2=H 80%

4   R1=OMe;R2=H 85%

4a R1=H; R2=OMe 61%  
Rysunek 12. 
 

Histydyna 29 odpowiednio zabezpieczona grupami ochronnymi została 
wybrana jako substrat w celu ocenienia poziomu regiokontroli i protekcji 
chiralnego centrum w katalizowanym miedzią N-arylowaniu imidazolowego 
atomu azotu. 
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N
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N
N
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30  R1=R2=H ; R 3=O M e 48%
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Rysunek 13. 
 

Histydyna 29 reaguje ze związkiem ołowioorganicznym 4, dając jako 
pożądany produkt N – 1 izomer z 68% wydajnością. Pochodne z podstawnikiem 
alkoksylowym w pierścieniu aromatycznym 30 i 31 otrzymano analogicznie 
w reakcji histydyny 29 z połączeniami ołowioorganicznymi z wydajnościami 
wynoszącymi odpowiednio 48% i 49% (rys. 13). Badania NMR produktów 
reakcji wykazały, że tworzą się one bez śladów racemizacji. 
 
2.4. Katalizowane palladem reakcje sprzęgania połączeń ołowioorganicznych 

 
Reakcje katalizowane palladem stanowią grupę przemian o największym 

potencjale syntetycznym, a zatem podjęto badania nad wykorzystaniem 
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połączeń ołowioorganicznych jako substratów w reakcjach katalizowanych 
palladem i jego związkami. 

Reakcję sprzęgania połączeń ołowioorganicznych katalizowaną 
połączeniami palladu lub miedzi przebadali po raz pierwszy Kang i jego 
współpracownicy (rys. 14) [33]. Uzyskane wydajności oczekiwanych produktów 
były dobre z obydwoma katalizatorami, ale zależały od rodzaju rozpuszczalnika 
i ilości użytego katalizatora. Obydwie reakcje przebiegały już w temperaturze 
pokojowej. 

 

ArPb(OAc)
3

Ar-Ar
Pd

2
(dba)

3
*CHCl

3 (5%mol)

CuI (10%mol)  
 Ar = Ph; 68% Ar = Ph; 68%  
 Ar = p – MeC6H4; 65% Ar = p – MeC6H4; 62% 
 Ar = p – MeOC6H4; 75% Ar = p – MeOC6H4; 80% 
dba = dibenzoiloaceton 
 
Rysunek 14. 
 

Reakcje typu Stille (reakcje sprzęgania pochodnych organocynowych 
i halogenków aromatycznych) obserwuje się także dla pochodnych 
ołowioorganicznych. Reakcje te wymagają udziału jodku palladu lub miedzi (I) 
jako kokatalizatorów [34]. Powszechnie akceptowany jest pogląd, że miedź (I) 
spowalnia konkurencyjną reakcję homosprzęgania. Dodatkowo  
5 równoważników metanolanu sodowego było niezbędne, aby reakcja 
dostarczała oczekiwane produkty z dobrymi wydajnościami. W tych warunkach 
trioctan fenyloołowiowy reagował z winylotributylocyną z 80%  wydajnością 
i z utworzeniem śladowych ilości produktu homosprzęgania (rys. 15). 
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3 Ar - R Ar - Ar

(5%mol)

Cul (10%), NaOMe (5% mol)

+ +

Ar                   R
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 p – MeOC6H4 2 – furyl 32% 10% 
 p – MeOC6H4 3 – fury 70% ślad 

 
Rysunek 15. 
 

Reakcja typu Suzuki jest także możliwa z połączeniami ołowioorganicznymi 
[35]. Również w tym przypadku potrzebny jest dwuskładnikowy katalizator oraz 
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6 równoważników zasady, aby oczekiwane produkty heterosprzęgania powstały 
z wydajnością bliską 70%. Ogólność metody wykazano prowadząc reakcje 
połączeń triacetoksyaryloołowiowych z kwasem p–metoksyfenoloborowym 
(rys. 16). 
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3
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3
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2 Ar - Ar'
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 p – MeOC6H4 Ph 76% 
 2,4 – MeOC6H3 p – CH3C6H4 74% 

 
Rysunek 16. 
 

Reakcja sprzęgania odczynników ołowioorganicznych z układami 
olefinowymi katalizowana związkami palladu (reakcja typu Hecka) została 
również ostatnio wykorzystana do syntezy interesujących układów 
heterocyklicznych funkcjonalizowanych podstawnikami arylowymi (rys.17). 
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Rysunek 17. 
 

Opisano również reakcje sprzęgania krzyżowego pomiędzy solami 
jodoniowymi i odczynnikami ołowioorganicznymi w obecności katalizatorów 
palladowych (rys. 18) [37]. W przypadku dwóch równoważników zasady udało 
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się uniknąć konkurencyjnego homosprzęgania, a wydajności oczekiwanych 
produktów były umiarkowane. 
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3
*CHCl

3Ar'I   Ph BF
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Rysunek 18. 
 

3. Chemia połączeń bizmutoorganicznych 
 

Chemia połączeń bizmutoorganicznych obejmuje dwie grupy pochodnych 
o dwu różnych stopniach utlenienia metalu (III) i (V). Selektywność w reakcjach 
arylowania zależy od stopnia utlenienia metalu. Reakcje połączeń 
bizmutoorganicznych były przedmiotem kilku przeglądów [1, 2, 38–40]. Poniżej 
omówiono kolejno reakcje arylowania na centrach węglowych, tlenowych lub 
azotowych i przedyskutowano ich selektywność. 
 
3.1. Tworzenie organicznych połączeń bizmutu 
 

Synteza odczynników bizmutoorganicznych z trój- i pięciowartościowymi 
atomami bizmutu jest bardzo prosta. Najbardziej ogólne podejście do syntezy 
odczynników triarylobizmutowych 32 oparte jest na reakcji trichlorku bizmutu 
z pochodnymi arylolitowymi lub arylomagnezowymi (rys. 19). 

 

BiCl3 + 3 YAr BiAr3 X2BiAr3

X

Y = Li, MgBr X = halogen lub RCOO

32

 
 
Rysunek 19. 
 

Związki triarylobizmutowe ulegają utlenieniu do związków 
pięciowartościowego atomu  bizmutu. Istnieją różne sposoby realizacji tego 
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etapu [40]. Niektóre nowe metody wykorzystują nadtlenoboran sodu w kwasie 
octowym [41] lub dioctan jodobenzenu [42], by otrzymać dioctany 
triarylobizmutowe. Te dwie ogólne procedury mają istotne ograniczenia. Po 
pierwsze, użycie połączeń metaloorganicznych ogranicza liczbę grup 
funkcyjnych, które mogą być obecne w cząsteczce. Po drugie, odczynniki 
bizmutoorganiczne posiadają trzy identyczne grupy arylowe i tylko jedna z nich 
jest wykorzystywana w reakcji arylowania. Taka strata materiału podwyższa 
znacznie koszty syntezy. Ze względu na unikalną reaktywność związków 
bizmutoorganicznych, należy wziąć pod uwagę te obydwa ograniczenia. 
 
3.2. Reakcje C-arylowania 
 

Arylowanie fenyloacetylenu 33 działaniem difluorotrifenylobizmutu 34 daje 
z wysoką wydajnością difenyloacetylen 35 (rys. 20) [43]. 
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33 R = H 87%
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Rysunek 20. 
 

Produkt ten tworzy się również przy użyciu trimetylosililowej 36 jako 
substratu.  

Reakcja α, β-nienasyconych ketonów z układem LDA/HMPA i dichlorkiem 
trifenylobizmutu prowadzi do regioselektywnego fenylowania z dekoniugacją 
wyjściowego układu sprzężonego (rys. 21) [44]. 

 
Krotonian etylu 37 tworzy w tych warunkach produkt z 63% wydajnością, 

natomiast feromon 38 przeprowadzono w monoarylopochodną z 89% 
wydajnością. Produkty bisarylowania powstają z wydajnością poniżej 5%. 
 



 

 

 Reakcje arylowania przy użyciu połączeń ołowio- i  bizmutoorganicznych 21 

 

O

OEt

O

OEt

Ph

O

Ph
3
BiCl

2

Ph
3
BiCl

2

O

Ph

63%

LDA/HMPA

LDA/HMPA

89%

37

38

 
   LDA = LiN(iPr)2 
   HMPA = [Me2N]3P(O) 
 
Rysunek 21. 
 

Monoarylowanie pochodnej glicyny 39 przebiega przy użyciu 5,5 moli 
węglanu trifenylobizmutu. Następna hydroliza pozwoliła uzyskać racemiczną 
fenyloalaninę 40 z 60% całkowitą wydajnością (rys. 22) [45]. 
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Rysunek 22. 
 

Selektywność powyższego monoarylowania jest interesująca, ponieważ 
utworzony produkt 40 ma bardziej kwasowy proton niż substrat 39. 

 
Montgomery i współpracownicy opisali reakcje nitropochodnej 41 

z Ph3BiCl2 (rys. 23) [46].  
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Rysunek 23. 
 

Przy użyciu jako zasady TMG lub DBU powstaje mieszanina 
diastereoizomerów w stosunku odpowiednio 1:1 lub 11:1. Opracowano 
również syntezę wspólnego produktu przejściowego przy otrzymywaniu 
izoflawononów i izoflawanów stosując węglan trifenylobizmutu (rys. 24) [47].  
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Rysunek 24. 
 

Allilosilany można użyć do bezpośredniego allilowania pierścienia 
arenowego (rys. 25) [48]. Połączenia allilobizmutowe generowane in situ 
w reakcji difluorotrifenylobizmutu z allilotrimetylosilanem wykorzystano do 
bezpośredniego allilowania pierścieni aromatycznych (rys. 25) [48]. 
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Rysunek 25. 
 

Finet i jego współpracownicy zbadali wpływ efektów sterycznych 
w reakcjach odczynników arylobizmutowych z naftolem (rys. 26) [49].  
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R1=R2=R3=Me  temp. pok., 17h, potem 10h i 500 C nad N2; 61%      
TMG=tetrametyloguanidyna 
 
Rysunek 26.  
 

Jak oczekiwano, wydajności obniżają się zarówno w bezpośrednim  
C-arylowaniu, jak i O- i N-arylacji, gdy zawada steryczna jest duża. Na przykład 
reakcja Ph3BiCl2 z 2-naftolem daje oczekiwany produkt  z 90% wydajnością po 
4,5 godzinach w temperaturze pokojowej, podczas gdy trimezyto-
lodichlorobizmut tworzy oczekiwany produkt z 61% wydajnością po 
dziesięciogodzinnej reakcji w temperaturze 50oC [50]. 
 
3.3. Reakcje O–arylowania 

 
Harada i współpracownicy opisali stereoselektywne arylowanie 2,2’, 6,6’-

bifenyltetrolu częściowo zablokowanego enancjomerycznie czystym 
mentonem. Difenylowanie tak otrzymanego ketalu 42 z 4 równoważnikami 
dioctanu trifenylobizmutu i 1,3 równoważnikiem pyłu miedziowego prowadzi 
do pośredniego ketalu z 48% wydajnością (rys. 27) [51]. Po jego hydrolizie 
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usuwającej chiralny pomocnik uzyskano optycznie aktywny związek 43 z 96% 
nadmiarem enancjomerycznym. 
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Rysunek 27. 
 

Interesującym przykładem enancjoselektywnego O-fenylowania 
z wykorzystaniem połączeń bizmutoorganicznych jest reakcja opisana na 
rysunku 28 [52]. 
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Rysunek 28. 
 

Najwyższy nadmiar enancjomeryczny wynosił 50% dla reakcji mezodiolu 44 
z ligandem otrzymanym z waliny (R1 = R2 = R3 = H; R4 = izopropyl). 

 
Odczynniki bizmutoorganiczne o pięciowartościowym atomie metalu 

otrzymane poprzez utlenienie oksonem pochodnych trójwartościowych 
wykorzystano do bezpośredniego transferu grupy arylowej (rys.  29) [53]. 
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Rysunek 29. 
 
3.4. Reakcje N-arylowania przy użyciu triarylobizmutów 
 

N–Arylamoftalimidy 47 ulegają arylowaniu przy użyciu dwóch moli 
trifenylobizmutu i  stechiometrycznych ilości octanu miedzi (II) i trietyloaminy  
(rys. 30) [54].  
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Rysunek 30. 
 

Triarylobizmuty arylują zabezpieczoną trzema grupami ochronnymi 
hydrazynę z doskonałymi wydajnościami (rys. 31) [55]. 
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Rysunek 31. 
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Arylowanie 4-piperydonu za pomocą serii meta podstawionych 
triarylobizmutów przebiega z wydajnościami od umiarkowanych do dobrych 
(rys. 32) [56]. 
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Rysunek 32. 

 
Stosując tę metodę przeprowadzono również arylowanie innych 

piperydonów [57]. Podobnie przebiega N-arylowanie podstawionych piperazyn 
[58] (rys. 33). 
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Rysunek 33. 
 

Chan opisał arylowanie amidów, imidów, moczników, karbaminianów, 
sulfonamidów i aniliny w reakcjach z trifenylobizmutem i octanem miedzi (II) 
jako katalizatorem (rys. 34) [59]. 
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Ostatnio opisano również selektywne N-arylowanie aminobenzanilidów 
(rys. 35) [60]. 

 



 
 
28 Józef Drabowicz, Tomasz Girek, Marzena Makles

 

 

 
  
Rysunek 35. 
 

Reakcje aminobenzanilidu 48, cyklopropyloamidu 50 i metyloamidu 52 z  
trifenylobizmutem przebiegają z wydajnościami 47, 96 i 73%.  
 
3.5. Reakcje N-arylowania związkami pięciowartościowego bizmutu 
 

Imidazol i inne heteroareny N-arylowano z umiarkowanymi do doskonałych 
wydajnościami w reakcjach z dioctanem trifenylobizmutu i katalitycznymi 
ilościami octanu miedzi (II) (rys. 36) [61]. 
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Rysunek 36. 
 

Bardziej złożone układy heteroaromatyczne były również przedmiotem 
badań. Reakcja sprzęgania aminochinoliny 56 z dioctanem trifenylobizmutu 
w obecności metalicznej miedzi prowadzi z doskonałą wydajnością do  
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N-fenylowej pochodnej (rys.  37) [62]. Natomiast arylowanie aminobenzodiazoli 
57 i 58 wykonano z użyciem dioctanu trifenylobizmutu i katalitycznych ilości 
octanu miedzi [63]. 
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W podobnym arylowaniu otrzymano nowy, interesujący układ 

cyklopropyloindolu (CPI) [64]. Należy zauważyć, że zmiana katalizatora 
z dioctanu do piwalinianu miedzi (II) zwiększyła wydajność i skróciła całkowity 
czas reakcji fenylowania wybranych amin alifatycznych i aromatycznych (rys. 
38) [65]. 
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Ilościowe fenylowanie 2,6 diizopropyloaniliny 59 dioctanem 
trifenylobizmutu wobec katalitycznej ilości piwalonianu miedzi przebiega 
w przeciągu 5 minut. Podobnie pierwszorzędowa cykloheksyloamina 60 ulega 
ilościowemu arylowaniu przy wykorzystaniu katalizatora miedziowego 
i wodorotlenku sodu. Dla reakcji prowadzonej bez wodorotlenku sodu 
wydajność wynosiła tylko 66%. Fenylowanie drugorzędowej aminy 61 przebiega 
ilościowo. Pochodne aminokwasów mogą ulegać N-arylowaniu jako wolne 
aminoestry albo jako sole aminoestrów (rys. 39), jednak reakcje soli 
aminoestrów przebiegają z niskimi wydajnościami [66]. 
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Rysunek 39. 
 

Podsumowanie 
 

W artykule przedstawiono chemię połączeń ołowio- 
i bizmutoorganicznych. Omawiając chemię połączeń ołowioorganicznych 
scharakteryzowano tworzenie tych związków oraz podano przykłady reakcji C- 
i N- arylowania przebiegających przy ich użyciu. Ponadto opisano katalizowane 
palladem reakcje sprzęgania połączeń ołowioorganicznych. 
Omawiając chemię połączeń bizmutoorganicznych przedstawiono ich 
tworzenie, a w dalszym ciągu scharakteryzowano prowadzone przy ich użyciu 
reakcje C-, O- i N-arylowania. 
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Arylation with organolead and organobismuth reagents 
 

Abstract: Basic procedures commonly used for the preparation of tri- and 
pentavalent organolead and organobismuth derivatives are presented. Their 
use for the arylation of the selected acyclic, cyclic and heteroorganic structures 
is also discussed. 
 
Keywords: C-arylation; N-arylation; coupling reaction; triaryllead compounds; 
triarylbismuth compounds; pentaaryllead compounds; pentaarylbismuth 
compounds; catalysis; organometallic catalysts. 
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Syntetycznie użyteczne reakcje pochodnych cyklopropenu 
 
 

Streszczenie: Omówiono metody syntezy i reaktywność pochodnych 
cyklopropenu posiadających boczne łańcuchy węglowe, podstawniki 
metaloorganiczne i podstawniki chinonowe. Przedyskutowano również niektóre 
ich właściwości. 
Słowa kluczowe: cyklopropen, cyklopropenon, ferrocenylocyklopropen, 
chinocyklopropen, cykloaddycja. 

 
Cyklopropen, stanowiący najmniejszą znaną strukturę pośród 

nienasyconych połączeń karbocyklicznych, został po raz pierwszy otrzymany 
przez Demajnova i Dojarenko jako produkt reakcji eliminacji Hofmanna 
wodorotlenku trimetylocyklopropyloamoniowego [1]. Jest on bardzo 
reaktywnym gazem, gwałtownie polimeryzuje i nie może być przechowywany 
nawet w temperaturze -780C; z bromem reaguje z utworzeniem 1,2-
dibromocyklopropanu [1,2]. Cyklopropen i jego pochodne stosuje się często 
jako dienofile [3]. 

 

1. Pochodne cyklopropenu zawierające boczne grupy węglowodorowe 
 
Od opisania 1-metylocyklopropenu (1-MCP) jako inhibitora działania 

etylenu ukazało się ponad 100 prac przedstawiających jego zastosowania oraz 
dyskutujących mechanizm hamowania aktywności etylenu. 1-MCP jest uważany 
za czynnik blokujący receptory etylenu w organizmach roślinnych. 
Powinowactwo 1-MCP do receptora jest ok. 10 razy większe niż etylenu [4]. 

Węglowodory cyklopropenyloetylenowe można otrzymać dwiema 
ogólnymi metodami. Pierwsza z nich oparta jest na dehydratacji alkoholi 
drugorzędowych uzyskanych z ketonów cyklopropenyloalkilowych działaniem 
związków Grignarda. Alternatywna procedura wykorzystuje metodę 
hydrazynową Kishnera podwójnie nienasyconych ketonów jako substratów [1]. 
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Alkenylo- i alkinylocyklopropeny otrzymano z wybranych pochodnych 
cyklopropanu funkcjonalizowanych podstawnikami krzemoorganicznymi 
i halogenami działaniem pochodnych metaloorganicznych, następnie 
przekształcając powstałe  układy cyklopropanowe w struktury nienasycone 
w oparciu o reakcje eliminacji (Schemat 1 i 2, Równ. 1) [5]. 

Kluczowym produktem pośrednim w syntezie 3-monopodstawionych 
alkenylo- i alkinylopochodnych był aldehyd 1, otrzymany z (E)-3-trimetylosililo-
2-propen-1--olu 2. Alkohol allilowy 2 po addycji chlorokarbenu tworzy 
cyklopropan 3, który po hydrolizie i następnym utlenieniu przechodzi w aldehyd 
1 stanowiacy dość trwałą ciecz. Aldehyd 1 przekształcono łatwo w kilka 
nienasyconych analogów:  

1) termoliza aldehydu 1 we wrzącym THF w obecności katalizatora 
tytanowego prowadzi do winylocyklopropanu 4 (Schemat 1);  

2) olefinacja Wittiga z chlorometylenotrifenylofosforanem daje pochodną 
etylenową 5 jako mieszaninę izomerów (Schemat 1);  

3) użycie procedury Corey’a – Fucha prowadzi w łatwy sposób do alkinu 6, 
który przekształcono w mieszaninę izomerów bromoalkenu 7 w trzyetapowej 
reakcji Browna – Gupta. Alkin 6 poddano oksydacyjnej dimeryzacji Hay’a, 
otrzymując 8 (Schemat 1) [5]. 

Wspomagane fluorkiem tetrabutyloamoniowym przekształcenie związków 
4–6 prowadziło do cyklopropenów 9–11. Niespodziewanie w tych samych 
warunkach eliminacja zwiazku 7 dawała wyłącznie cyklopropen 11. Jednak po 
ochłodzeniu układu reakcyjnego do -20°C dominującym produktem stał się 12 
(Równ. 1). Eliminacja 8 w DMSO za pomocą CsF prowadziła do otrzymania 
małych ilości bis-acetylenu 13 (Schemat 1). Próby jego wyizolowania 
przebiegały z utworzeniem produktów polimerycznych, które zapalały się na 
szpatelce podczas wydzielania ze środowiska reakcji [5]. 

Gdy 2-trimetylosililo-2-propen-1-ol 14 poddawano takiej samej sekwencji 
reakcji, otrzymano odpowiednie 1-etenylo- 15 i 1-etynylo-2-
chlorocyklopropylosilany 16, przechodzące po dehalogenosililowaniu 
w cyklopropeny 17 i 18 (Schemat 2). 

W przeciwieństwie do związków 9–12 cyklopropeny 17 i 18 były bardzo 
reaktywne, nawet w temperaturze -78°C [5]. 
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Znane jest otwieranie pierścienia cyklopropenów prowadzące do tworzenia 
odpowiednich enonów w reakcji z tlenem, w ten sposób indenon 19 przechodzi 
w enon 20 (Równ. 2) [3]. 

O

19

[O]

O

20
O

(2)

 
 

Jak wspomniano wcześniej, istnieje wiele przykładów cykloaddycji 
cyklopropenów do dienów, w wielu przypadkach przebiegającej nawet w 
temperaturze pokojowej lub niższej. Np. w reakcji podstawionych 
cyklopropenów 21 z enonami: metylowinyloketonem lub akroleiną, w 20°C 
powstają cykloaddukty 22 (Równ. 3) [3]. 

 

oktyl Y
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+

O

R

O

R

oktyl Y

22Y = H, Br, SiMe3

R = H, Me

(3)

 
 

Reakcja 4,5-dicyjanopirydazyny 23 z 1,2,3-trifenylocyklopropenem 24 
prowadzi w wyniku [4+2] cykloaddycji do bicyklicznego związku 25; jest to 
produkt pośredni, który ulega ekspansji pierścienia, z utworzeniem 3,4-
dicyjano-1,6,7-trifenylocyklohepta-1,3,5-trienu 26 (Równ. 4) [6]. 
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2. Pochodne cyklopropenu funkcjonalizowane podstawnikami 
metaloorganicznymi 

 
Podczas trzytygodniowego przechowywania pod próżnią 1-fenylo-2-

trimetylosililocyklopropen 27 przekształca się w krystaliczny tetramer 28 
z dobrą wydajnością. Zaobserwowano również, że przy przechowywaniu 
związku 27 w temperaturze 50C przez dłuższy czas na powietrzu, otrzymywano 
inną substancję krystaliczną. Jej budowa została potwierdzona jako 29 dzięki 
badaniom rentgenowskim [3]. 

Związek 29 jest najprawdopodobniej produktem [4+2]cykloaddycji 
cyklopropenu 27 i enonu 30, tworzącego się przez utlenianie związku 27 tlenem 
zaabsorbowanym z powietrza [3]. 
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Opisano także sześć trimetylosililopodstawionych cyklopropenów 31, które 

przekształcono w odpowiednie allenylosilany 32 z wydajnością powyżej 90% w 
wyniku bezpośredniej fotolizy (Równ. 5). Ta konwersja cyklopropenu do allenu 
charakteryzuje się interesującą fotochemią i stanowi potencjalną drogę 
otrzymywania użytecznych allenylosilanów [7]. 
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O
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Ostatnio opisano również syntezę krystalicznych 3-fenylo-, 3-(1-naftylo)-  
i 3-izopropylo-3-ferrocenylocyklopropenów (odpowiednio 33, 34 i 35) oraz ich 
budowę przestrzenną i charakterystyczne przemiany chemiczne [8, 9].  

Oddziaływania przestrzenne orbitali molekularnych fragmentów 
etylenowych i arylowych w związkach 33 i 34 decydują o stereoselektywności 
ich wewnątrzcząsteczkowych przekształceń. Związki te ulegają łatwo pod 
wpływem kwasów lub podwyższonej temperatury otwarciu pierścienia 
trójczłonowego, tworząc odpowiednio kationy ferrocenyloallilowe 36 i 37 lub 
karbenoidowe produkty pośrednie 38 i 39, które przekształcają się w pochodne 
40, 41 i 42 (Schematy 3 i 4) [8, 9]. 

W związku 35 orbitale molekularne fragmentu etylenowego trójczłonowego 
pierścienia nie mogą oddziaływać z orbitalem cyklopentadienowego pierścienia 
ferrocenu; brak tego oddziaływania jest powodem powstawania liniowych 
produktów 43 a–c w trakcie wewnątrzcząsteczkowego przekształcenia 
(Schemat 5). Godne uwagi jest jednak to, że 3-izopropylo-1H-
cyklopentaferrocen 44 tworzy się jako produkt uboczny [9]. 
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Schemat 3. 
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Schemat 4. 
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Schemat 5. 
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Ferrocenylopodstawione cyklopropenony nie były, jak dotąd, dokładnie 
zbadane. Syntezę 2,3-diferrocenylocyklopropenonu 45 przeprowadzono po raz 
pierwszy z niską wydajnością w 1975 roku stosując niskotemperaturowe 
alkilowanie ferrocenu tetrachlorocyklopropenem w obecności AlCl3 [10].  

Dostępność i trwałość 2,3-diferrocenylocyklopropenonu 45 pozwoliła 
zbadać jego przekształcenia chemiczne. Okazało się, że związek ten pod 
wpływem odczynnika nukleofilowego łatwo ulega otwarciu trójczłonowego 
pierścienia, z utworzeniem pochodnych kwasu cis-2,3-diferrocenyloakrylowego 
46 (Równ. 6) [10]. 

 
O

FcFc

Nu

H

Fc Fc

O
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45 46
Fc = ferrocenyl

Nu = NH2NH2; OH ; i-PrO ; HN

(6)

 
 

Stwierdzono również, że 45 reaguje z nadmiarem metylolitu dając 
mieszaninę produktów, której głównymi składnikami były: alkohol 47,  
3,4-diferrocenylobut-3-en-2-on 48 i 2,3,4-triferrocenylo-4-(1-ferrocenylo-2-
oksopropylo)cyklobutenon 49 (Równ. 7) [10]. 
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++
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Związki 46 i 47 są interesujące ze względu na ich reaktywność 

chemicznąi potencjalną możliwość użycia jako molekularnych bloków 
budulcowych oraz w dziedzinie chemii supramolekularnej jako przełączników 
redoksowych [10].  

Również reakcja 2,3-diferrocenylocyklopropenonu 45 z fenylolitem daje 
kilka produktów, między innymi keton 50, alkohol 51, 2,3-diferrocenyloindan-1-
on 52 i 2,3-diferrocenylo-2-hydroksyindan-1-on 53 (Równ. 8) [10]. 
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W odróżnieniu od nieaktywnych wiązań podwójnych węgiel – węgiel, 

wiązanie podwójne cyklopropenu łatwo ulega reakcjom karbometalowania, 
przykładem może być reakcja allilogalowania seskwibromkiem allilogalu (Równ. 
9-11) [11]. 

Cyklopropeny 54 w reakcji allilogalowania tworzą z dobrą wydajnością 
produkty 55, z pełną regio- i stereoselektywnością (Równ. 9). Z 3-hydroksy-
metylocyklopropenu 56 w wyniku otwarcia pierścienia powstaje, oprócz 
analogicznego produktu 57, także produkt 58 (Równ. 10). Reakcja (2-hydroksy-
etylo) cyklopropenu 59 prowadzi do dwóch interesujących produktów 60 i 61 
(Równ. 11) [11].   
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3. Chinonowe pochodne cyklopropenu 
 
Chinocykloalkeny wykazują intensywne, niskoenergetyczne przejścia 

elektronowe i są potencjalnie użyteczne jako barwniki, fotoprzewodniki 
i materiały fotograficzne [12]. 

Antrylofenol 64 został użyty do syntezy związku 66.W tym celu jon 
trichlorocyklopropeniowy 62 poddano reakcji z 2,6-di-t-butylofenolem 
otrzymując sól 63. Następnie działaniem antrylofenolu 64 otrzymano i 
wyizolowano stosując chromatografię kolumnową związek 66. Ta ostatnia 
reakcja przebiega poprzez produkt pośredni 65 (Schemat 6) [12]. 

 Związek 66 istnieje w trzech formach tautomerycznych: dwóch 
równoważnych formach chinonowych 66 a, b i w formie antrachinonowej 66c 
(Schemat 6) [12]. 
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Schemat 6. 
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Syntezę związku 68, zawierającego dwie grupy antrylofenolowe, 
przeprowadzono poprzez przyłączenie dwóch cząsteczek antrylofenolu 64 do 
kationu 62, a następnie hydrolizę w środowisku zasadowym pośredniego 
związku 67 (Schemat 7). Cyklopropenon 68 jest pomarańczowym proszkiem, 
rozkładającym się w temperaturze 195°C [12]. 
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68
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Schemat 7. 
 

Tris(9-antrono-10-ylideno)cyklopropan 69c otrzymano w reakcji Friedela – 
Craftsa 9-metoksyantracenu z tetrachloroglinianem trichloropropeniowym, 
następnie demetylując i utleniając uzyskany bis(9-hydroksy-10-antrylo)-
cyklopropenylidenoantron. Odpowiednie trichinocyklopropeny z jedną lub 
dwiema grupami antrachinonowymi zastąpionymi przez grupy 4-okso-3,5-di-t-
butylo-2,5--cykloheksadieno-1-ylidenowe 69a,b uzyskano w wyniku 
jednoetapowej addycji 9-metoksyantracenu i 2,6-di-t-butylofenolu [13].  
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W analogicznej reakcji 9-metoksyantracenu z tetrachloroglinianem 
trichloropropeniowym powstaje 2,3-bis(9-antrono-10-ylideno)cyklopropanon 
70 [13].  

 

Q2 Q1

O

69

a: Q1 = Q2 = 4-okso-3,5-di-tert-butylo-2,5-cykloheksadieno-1-yliden,

b: Q1 = 9-antrono-10-yliden, Q2 = 4-okso-3,5-di-tert-butylo-2,5-cykloheksadieno-1-yliden,

c: Q1 = Q2 = 9-antrono-10-yliden.

O

O O

70

 
W celu otrzymania związku 73 fenylomalononitryl 72 potraktowano 

diarylocyklopropenonem 71 we wrzącym bezwodniku octowym w obecności 
katalitycznej ilości amfoterycznej β-alaniny (Równ. 12). Związek 73 jest 
pomarańczowym ciałem stałym, rozkładającym się powyżej 250ºC, a istnieje, 
podobnie jak 66, w trzech formach tautomerycznych [14]. 
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Pochodną 75 otrzymano, używając 6-(dicyjanometylo)antracen 74 zamiast 
fenylomalononitrylu (Równ. 13), jako czerwone kryształy o temperaturze 
rozkładu powyżej 270oC. Pochodna 75 wykazuje tautomerię podobnie jak 
związki 66 i 73 [14]. 
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W podobny sposób otrzymano związki nitrylowe 78. Tienylomalononitryl 77 
reaguje z jednym równoważnikiem cyklopropenonu 76 w bezwodniku octowym 
zawierającym β-alaninę tworząc pochodne 3-tia[1.5.3]chinarenu 78 z wysoką 
wydajnością. Związki 78 utleniano następnie za pomocą PbO2 uzyskując [3] 
radialeny 79 z bardzo dobrą wydajnością (Schemat 8). Związek 79 (X = S,  
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R = t-Bu) jest dość stabilny zarówno w fazie stałej, jak i w roztworze w 
temperaturze pokojowej. Tetrametylowa pochodna 79 (X = S, R = Me) nie 
została wyizolowana jako ciało stałe, ale jest trwała w temperaturze pokojowej 
w roztworze [15]. 
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Schemat 8 
 

W podobnym postępowaniu zsyntezowano również analogiczne związki 
zawierające w miejscu siarki selen 78 (X = Se, R = t-Bu) i 79 (X = Se, R = Me), a 
także związki posiadające w miejscu siarki tellur 78 (X = Te, R = t-Bu) i 79 (X = Te, 
R = Me). W przypadku pochodnej tellurowej zamiast związku 77 do syntezy 
użyto połączenia 80 [16]. 

Związki 79 są potencjalnymi akceptorami elektronów dla przewodników 
organicznych [15,16]. 

 

Podsumowanie 
 
W artykule omówiono syntetycznie użyteczne pochodne cyklopropenu, 
przedstawiając pochodne cyklopropenu zawierajace boczne łańcuchy 
węglowodorowe, pochodne cyklopropanu funkcjonalizowane podstawnikami 
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metaloorganicznymi oraz chinonowe pochodne cyklopropanu; 
scharakteryzowano ich syntezy i reaktywność oraz możliwości zastosowań. 
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Synthetically useful reactions of cyclopropene derivatives 
 

Abstract: Syntheses and reactivity of cyclopropene derivatives bearing side 
carbon chains, metalloorganic substituents and quinone-like substituents are 
presented. The selected properties of these compounds are also described.  
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Syntetycznie użyteczne reakcje pochodnych cyklopropenonu 
 
 

Streszczenie: Omówiono metody syntezy i reaktywność cyklopropenonu i jego 
wybranych pochodnych, opisano również ich niektóre właściwości 
fizykochemiczne.  

 
Słowa kluczowe: cyklopropenon, difenylocyklopropenon, cykloaddycja, 
ekspansja pierścienia, redukcja, podstawienie elektrofilowe. 

 
 

Pierwszy związek zawierający układ cyklopropenonu, 2,3-difenylocyklo-
propenon, otrzymali niezależnie w 1959 r. Breslow [1a] oraz Vol’pin [1b] ze 
współpracownikami [1a-c]. Po raz pierwszy cyklopropenon został otrzymany 
i scharakteryzowany w roztworze w zespole Breslowa [2a] w 1967 roku, 
a następnie wyizolowany [2b].  

Cyklopropenon jest bezbarwną cieczą o temperaturze topnienia -28oC. 
W temperaturze -78°C i nieobecności powietrza jest trwały przez wiele 
miesięcy, ale w temperaturze pokojowej szybko polimeryzuje. W roztworze, 
szczególnie w polarnych rozpuszczalnikach organicznych, jest dużo bardziej 
stabilny. Należy podkreślić, że cyklopropenon, mimo naprężonej budowy 
cząsteczki jest bardzo trwały [2c]. 

Interesująca chemia cyklopropenonu i jego pochodnych niewątpliwie wiąże 
się z faktem, że ich płaskie, naprężone struktury są opisane przez dwie formy 
mezomeryczne 1 ↔ 2 (Równ. 1), co powoduje, że pochodne cyklopro-
penonowe wykazują wielokierunkową reaktywność [3], choć ich aromatyczność 
jest ciągle dyskusyjna [4]. 
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Wzrost zainteresowania pochodnymi cyklopropenonu jest związany 

również z ich działaniem biologicznym. Między innymi strukturę taką posiada 
antybiotyk penitrycyna. Ostatnio zsyntetyzowany, zawierający cyklopropenon 
peptyd okazał się być inhibitorem proteinaz, m.in. papainy [5-7].  

 

1. Otrzymywanie pochodnych cyklopropenonu 
 
Typowe syntezy cyklopropenonów wykorzystują następujące reakcje: 
 

a) addycja dihalogenokarbenów do pochodnych acetylenu 
(dihalogenocyklopropanowanie), z towarzyszącą jej hydrolizą 
pośrednich gem-dihalogenocyklopropenów; 

b) wprowadzenie podstawników w pozycje 2 i 3 acetalu 
cyklopropenonu z następną jego deprotekcją; 

c) arylowanie i alkilowanie metodą Friedela–Craftsa związków 
aromatycznych jonem trichlorocyklopropenyliowym; 

d) zasadowa cyklizacja 1,3-dibromoketonów; 
e) metalowanie acetali cyklopropenonu [8]. 

 
Ulepszoną metodę generowania gem-difluorocyklopropanów zastosowano 

również ostatnio z powodzeniem do syntezy gem-difluorocyklopropenów [9]. 
Dla licznych alkinów wydajności były bliskie ilościowej. Stwierdzono, że gem-
difluorocyklopropeny otrzymywane tą metodą były analitycznie czyste i dlatego 
można je było przechowywać przez nieokreślony czas bez dostępu wilgoci, 
jednakże w jej obecności gwałtownie hydrolizowały z utworzeniem cyklopro-
penonów 3a – f. Metodę tę zastosowano z powodzeniem do konwersji związku 
4 do cyklopropenonu 5 (Równ. 2) [9]. 
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b: R1 = C6H13, R2 = H

c: R1 = C8H17, R2 = H

d: R1 = C3H7, R2 = CH3

e: R1 = C3H7, R2 = C3H7

f: R1 = Ph, R2 = CH3

4

(CH2)7 (CH2)7H3C COOCH3

5

O

(CH2)7 (CH2)7

F F

H3C COOCH3

O

(2)

 
 

Dialkilocyklopropenony 8 (R, R′ = Me, Et, n-Pr, n-pentyl lub R–R′ = -(CH2)6-, 
-(CH2)10-, -(CH2)13-) tworzyły się w jednoetapowej reakcji alkinów 6 z łagodnym 
reagentem karbenoidowym LiCCl3•3THF (powstałym in situ w reakcji n-BuLi, 
CHCl3 i THF), której towarzyszyła kwasowa hydroliza przejściowych związków 7 
(Schemat 1). Jako produkty uboczne uzyskano niewielkie ilości ynonów 9 [7]. 
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O
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O
 

 
Schemat 1 
 

Za pomocą tego samego układu karbenoidowego możliwe było również 
przeprowadzenie regioselektywnego cyklopropanowania o-dialkinylo-
podstawionego benzenu 10 w cyklopropenon 11 (Schemat 2). Niestety, 
konwersja na etapie cyklopropanowania była niewielka (9%), a o-alkinylo-
fenylocyklopropenon 11 okazał się nietrwały [1]. 
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Schemat 2 
 

Chlorofluorokarben, otrzymany w warunkach katalizy przeniesienia 
fazowego może służyć jako czynnik cyklopropanujący; przyłącza się on do 
alkinów dużo łatwiej niż dichlorokarben. Niektóre wielopodstawione lub 
charakteryzujące się dużą zawadą przestrzenną acetyleny, które nie ulegają 
addycji z :CCl2, reagują z :CClF [10]. Jednak dobre wydajności osiągnięto dla 
alkinów, takich jak 12d i 12m, zawierających grupy aromatyczne i alifatyczne 
o umiarkowanych rozmiarach przestrzennych. Natomiast dla pochodnych 
z grupami o dużej zawadzie przestrzennej lub zawierającymi halogeny 
zaobserwowano spadek wydajności (12b, 12c, 12g, 12j, 12l, 12p) (Równ. 3) 
[10]. 
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R1 R2

O

R1 R2
12

13

a 1-adamantyl

R1

1-(1-t-butylo)cyklopropyl

R2

b 1-adamantyl 1-(1-t-butylo-2,2-dichloro)cyklopropyl

c 1-adamantyl 1-(1-t-butylo-2-chloro-2-fluoro)cyklopropyl

d 1-adamantyl mezytyl

e 1-t-butyl 1-(1-metylo)cyklopropyl

f mezytyl mezytyl

g mezytyl 1-(1-t-butylo-2,2-dichloro)cyklopropyl

h mezytyl 1-(1-t-butylo-2-chloro-2-fluoro)cyklopropyl

i mezytyl 2-(2-metoksypropyl)

j mezytyl 2-(2-metoksy-3,3-dimetylo)butyl

k mezytyl 2-(2-tetrahydropiranyloksy)propyl

l 1-adamantyl 2-(2-tetrahydropiranyloksy)propyl

m mezytyl (1-tetrahydropiranyloksy)etyl

n mezytyl 1-(1-tetrahydropiranyloksy-2,2-dimetylo)propyl

o mezytyl dietoksymetyl
p mezytyl trietoksymetyl

(3)

 
 
Alternatywna metoda otrzymywania pochodnych cyklopropenonu 

wykorzystuje reakcję wprowadzania podstawników w pozycję 2 i 3 pierścienia 
cyklopropenowego acetalu cyklopropenonu. I tak 1,3-dichloroaceton 14 
przeprowadzono w acetal 15. Reakcja 15 z amidkiem sodu w ciekłym amoniaku 
prowadziła do soli sodowej acetalu cyklopropenonu 16. W reakcji tej soli 
z bromkiem n-butylowym lub n-amylowym otrzymano odpowiednie acetale  
2-alkilocyklopropenonu 17a i 17b (wydajność ok. 80%). Acetal 17b 
deprotonowano za pomocą n-BuLi uzyskując sól 18, która z kolei reagowała 
z jodkiem metylu tworząc acetal 2-butylo-3-metylocyklopropenonu 17c 
(wydajność 64%). Sól litową 18 transmetalowano również chlorkiem cynku do 
pochodnej cynkoorganicznej 19, która ulegała katalizowanemu palladem 
sprzęganiu z jodobenzenem, tworząc acetal 2-butylo-3-fenylocyklopropenonu 
17d (wydajność 59%) (Schemat 3). Ponieważ cyklopropenony są wrażliwe na 
działanie kwasów, deprotekcję acetali 17 prowadzono w łagodnych warunkach. 
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Stwierdzono, że w wyniku transacetalizacji w acetonie, katalizowanej żywicą 
jonowymienną Amberlit 15 uzyskano najlepsze wydajności pochodnych 
cyklopropenonów 20 (Równ. 4) [1, 8]. 
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Metodę „acetalową” zastosowano również w syntezie nowej klasy silnych, 
nieodwracalnych inhibitorów proteinaz cysteinowych 26, zawierających 
cząsteczkę cyklopropenonu. Acetal cyklopropenonu 21 litowano w obecności 
N,N,N′,N′--tetrametyloetylenodiaminy (TMEDA), a następnie transmetalowano 
do soli dichlorocerowej i poddano reakcji z N-Boc-aminoaldehydami 22, 
otrzymując alkohole 23. W następnym etapie dokonano ich deacetalizacji, 
otrzymując aminy 24 jako sole z TsOH lub HCl (Schemat 4). Cząsteczkę kwasu 
karboksylowego (S)-N-cykloheksylometoksykarbonyloleucyny 25 aktywowano 
chloromrówczanem izobutylu w obecności trietyloaminy, a otrzymany 
bezwodnik poddano reakcji z aminami 24, co dało oczekiwane związki 26 
(Równ. 5) [11]. 
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60 Adrian Zając, Tomasz Girek

 

 

 

 

 

O
H
N

O

Me

Me

OH

O

25

1. ClCOOi-Bu/Et3N

2. 24

O
H
N

O

Me

Me

N
H

O

26

R1

OH
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Arylowanie i acylowanie metodą Friedela – Craftsa wykorzystywano 

również do otrzymywania podstawionych cyklopropenonów. Reakcja 
tetrachlorocyklopropenu 28 z bezwodnym chlorkiem glinu prowadzi do 
utworzenia kationu trichlorocyklopropeniowego. Wykorzystano go następnie 
jako czynnik elektrofilowy w alkilowaniu związków aromatycznych 27, które 
z kolei prowadziło do otrzymania kationu arylodichlorocyklopropeniowego 29.  

W wyniku jego kontrolowanej hydrolizy w mieszaninie acetonu i wody 
uzyskano arylohydroksycyklopropenon 30 ze średnią wydajnością. W reakcji soli 
29 z metanolem i po następnej hydrolizie stężonym kwasem solnym powstaje 
arylometoksycyklopropenon 33. Związek 33 otrzymano alternatywnie poprzez 
estryfikację arylohydroksycyklopropenonu 30 diazometanem. Traktowanie 
fenylohydroksycyklopropenonu 30 chlorkiem tionylu przekształca go 
w niestabilny arylochlorocyklopropenon, który z aniliną tworzy 2-fenylo3-N-
fenyloaminocyklopropenon 31. Reakcja soli arylocyklopropeniowej 29 z drugą 
cząsteczką związku aromatycznego prowadzi do produktów 32 (Schemat 5)  
[1c]. 
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Schemat 5 
 

 

Metodą tą otrzymano również symetrycznie podstawione 
diarylocyklopropenony 34 [12]. 

 
Ar Ar

O

34

Ar = 4-tert-butylofenyl
        2,4-dimetylofenyl
        2,5-dimetylofenyl
        mezytyl

 
 
Cyklizacja dibromoketonów, będąca kolejną metodą syntezy 

podstawionych cyklopropenonów, polega na otrzymaniu odpowiedniego 
dibromoketonu, a następnie na jego debromowaniu w obecności zasad  
[13 a, b]. 

Metodą tą otrzymano difenylocyklopropenon 37 wychodząc z 1,3-
difenyloacetonu 35, poprzez trwały, wyizolowany produkt pośredni 36 
(Schemat 6) [13 a, b]. 
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Schemat 6 

 
Ponadto opracowano niekonwencjonalną metodę syntezy 

difluorocyklopropenonu 39. Otrzymano go z wydajnością 21% poprzez fotolizę 
w fazie gazowej bezwodnika difluoromaleinowego 38 (Równ. 6). Związek okazał 
się nietrwały w temperaturze pokojowej, ale mógł być przechowywany przez 
dłuższy czas w temperaturze -78oC [14]. 

O

O

O

F

F

38

hν

F

F

O

39

+ CO2 (6)

 
 
 

2. Reaktywność pochodnych cyklopropenonu 
  
2.1. Cykloaddycja difenylocyklopropenonu 

 
Intensywność badań nad reaktywnością difenylocyklopropenonu związana 

jest niewątpliwie z jego aktywnością biologiczną [15-17]. 
Opisano wiele reakcji difenylocyklopropenonu ze związkami 

azaaromatycznymi. Ze względu na obecność sprzężonego układu elektronów 
π difenylocyklopropenon zachowywał się w tych reakcjach jak typowy elektrofil 
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i ulegał cykloaddycji do pierścienia heterocyklicznego, zawierającego wolną 
parę elektronową na atomie azotu. 

Przykładami tego typu cykloaddycji mogą być wysokowydajne syntezy 
różnych 2,3-difenylo-1-hydroksyindolizyn 41 i ich estrów 42, wykorzystujące 
podstawione pirydyny 40 (R = H, Me, Et, CN, CHO, COOH, MeOCO, t-Bu, H2NCO, 
MeCO) i difenylocyklopropenon 37 (Schemat 7), oraz nowa 
bezrozpuszczalnikowa metoda syntezy 1,2-difenylo-3-hydroksyindolizyn 44 i ich 
estrów 45 (Schemat 8) [18]. 

Stwierdzono przy tym, że w reakcji 4-cyjanopirydyny 43 (R = CN) z 37 
w dichloroetylenie (DCE) w podwyższonej temperaturze powstawał związek 41 
(R = 4-CN); jego estrowe pochodne inhibitują działanie 15-lipoksygenazy (15-
LO), która uczestniczy w utlenianiu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i może 
być jednym z czynników wywołujących arteriosklerozę [19]. 
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Podobnie przebiega reakcja cyklizacji pirydazyny 46 

z diefenylocyklopropenonem 37 prowadząca do pirolo[1,2-b]pirydazyn-5-olu 
47. Funkcjonalizacja grupy hydroksylowej w 47 za pomocą chlorków kwasowych 
lub bezwodników, halogenków alkilowych, chloromrówczanów lub 
izocyjanianów w obecności odpowiedniej zasady umożliwia uzyskanie 
pirolo[1,2-b]pirydazyn 48, będących aktywnymi inhibitorami utleniania lipidów 
in vitro (Schemat 9) [20]. 

 
 

N
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+  37
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∆

N
N

47

OH
N

N

48

OR

R = MeCO-, Me(CH2)14CO-, Me-, Et-, MeOCO-, PhNHCO-,

       CF3SO2-, p-Me-C6H4-SO2-, Cl2OP-, (EtO)2OP-,
N

N OCO(CH2)4CO-

 
Schemat 9 

 
Natomiast reakcja 2-alkiloamino-1-azaazulenów 49 z 37 powstaje 1,2-

difenylo-3H-9-azacyklopent[a]azulen-3-on 50 i mieszanina izomerów N-(1-
azaazulen-2-ylo)-N-etylo-2,3-difenylo-2-propenamidu 51 (Równ. 7) [21]. 
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Difenylocyklopropenon ulega również cykloaddycji z różnego rodzaju 

ylidami. I tak, w reakcji ylidu azotowego 52 ze związkiem 37 uzyskano dwa 
produkty. Jednym z nich była 5,7-dimetylo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyna 53 
(wydajność 74,5%), a drugim 6-(4-bromofenylo)-3,4-difenylo-2H-piran-2-on 54 
(wydajność 62,5%) (Równ. 8) [22]. 
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Podobnie reakcja acylometylidenów pirymidyniowych 55 (X = CR) i ich 

azotowych analogów, acyloimidów 55 (X = N) z 37 przebiega z utworzeniem 
odpowiednio pironów 56 (X = CR) lub oksazynonów 56 (X = N), którym 
towarzyszy pirydyna (Równ. 9) [23]. 

W analogicznej reakcji ylidów 57 działałaniem 37 samorzutnie powstaje 
pirymidon 58 i siarczek dimetylowy (Równ. 10) [23]. 
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Ylidy siarkowe 59, otrzymane in situ z odpowiednich soli sulfoniowych, 

poddane reakcji z 37 tworzą 3,4,6-trifenylo-α-pirony 60, odznaczające się 
zielonkawożółtą lub czerwonawą fluorescencją (Równ. 11) [24]. 
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Me

Me

37/THF

O
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Y
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Y = H, Cl, Ph, MeO, NO2, Et2N

(11)

 
Badano także reakcję tiaazafenantrenów [25] i tianaftalenów [26] z 37 

w różnych rozpuszczalnikach. W wyniku reakcji 61 (R = Me, Et, Pr) z 37 
w etanolu uzyskano uzyskano ester etylowy 62 (wydajność 16-34%) (Schemat 
10), natomiast ta sama reakcja prowadzona w benzenie przebiega 
z utworzeniem pochodnych 4-chinolonu 63 (Schemat 10) [25]. 
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Schemat 10 

 
Ylidy selenowe równiez ulegają podobnej reakcji. Stwierdzono, że 1,3-

dipolarna cykloaddycja reaktywnych selenowych karbonyloylidów 65 z 37 
stanowi dogodną metodę syntezy 3,4,6-triarylo-2-pironów 66. Stabilne sole 
selenoniowe – bromki aryloacylodimetyloselenoniowe 64 – są związkami 
wyjściowymi w tej syntezie. Deprotonowanie ich metanolowym roztworem 
wodorotlenku potasu przebiega z utworzeniem odpowiednich ylidów 65, 
z których bez wyizolowania, w reakcji z 37 uzyskano produkty 66 (Schemat 11) 
[27]. 
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Podobnie reagują z cyklopropenonem ylidy azotowe. W reakcji [2+3] 
cykloaddycji difenylocyklopropenonu 37 do imin azometinowych 68 tworzących 
się z 6-arylo-1,5-diazabicyklo[3.1.0]heksanów 67 otrzymano z dobrą 
wydajnością tricykliczne 4a,7b-diazacyklopenta[cd]inden-7-ony 69 (Schemat 12) 
[28]. 
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Schemat 12 

 
Difenylocyklopropenon 37 w pewnych warunkach może stanowić dienofil 

zarówno względem dienów cyklicznych, jak i acyklicznych, ulegając [4+2] 
cykloaddycji. Reaktywny furan, 3,4-dimetoksyfuran 70, ulega takiej właśnie 
cykloaddycji z 37 we wrzącym toluenie dając 2,3-dimetoksy-5,6-difenylofenol 
72 z wydajnością 24%. Związek 72 tworzy się prawdopodobnie poprzez 
dekarbonylowanie i przegrupowanie tworzącego się wstępnie adduktu 71 
(Równ. 12) [29]. 
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Ylidy siarkowe 73, zachowujące się jako dieny acykliczne, reagują inaczej 

z 37 tworząc 2-pirony 74 (Równ. 13) [30]. 
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Difenylocyklopropenon ulega też cykloaddycji ze związkami acyklicznymi, 

które nie są dienami, prowadzącej do ekspansji jego pierścienia. Reakcja ta 
przebiega zarówno z udziałem, jak i bez udziału grupy karbonylowej. 

Przykładem może być reakcja 37 z cyjankiem trimetylosililowym 75 
w obecności Fe2(CO)9, która w podwyższonej temperaturze prowadzi do  
5-[N,N-bis(trimetylosililo)amino]-3,4-difenylo-2-furanokarbonitrylu 76 z wydaj-
nością 41% (Równ. 14) [31]. 
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Podobnie 37 reaguje z hydroksyloaminami 77 (R = H, Me) tworząc 3,4-
difenyloizoksazol-5(2H)-ony 78 (R = H, Me) i z 1,1-dimetylonitrozoetanem 79 
tworząc 3,4-difenylo-2--tert-butyloizoksazol-5(2H)-on 78 (R = t-Bu) (Schemat 
13) [32].  
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Schemat 13 
 
Reakcja tego typu przebiega również z cyklicznymi β-diketonami; np.  

z 5,5-dimetylo-1,3-cykloheksadionu 80 działaniem 37 uzyskano bicykliczny 
triketon 81 (Równ. 15) [33]. 
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Analogicznej reakcji ulegają karbonylowe sole pirydyniowe. 6-Alkilo, 

alkoksy- lub alkilotio-podstawione 3-(4-metanosulfonylofenylo)-4-fenylopiran-
2-ony 84 otrzymano z niską lub średnią wydajnością (9 – 44%) w wyniku 
kondensacji 82 z odpowiednimi halogenkami pirydyniowymi 83 w obecności 
zasady (Et3N) (Równ. 16). Wyniki badań wykazały, że związek 84 (Y = S, R = Et) 
wykazuje silną i selektywną inhibicję izozymu COX-2 [34]. 

 

O

SO2Me

82

+ N

YR

O

X

83
R = Me, Et, i-Pr
Y = -, O, S
X = Cl, Br

Et3N/benzen

O

SO2Me

O

RY 84

(16)
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2.2. Cykloaddycja innych pochodnych cyklopropenonu 
 

Niesymetryczne pochodne, takie jak fenylometylocyklopropenon 85 
wykazują ambidentną reaktywność z nukleofilami. I tak, w reakcji 85 z ylidem 
86 otrzymano 4-metylo-2-piron 87, podczas gdy w reakcji z 2-aminopirydynami 
88 powstają 3-metylopirydopirymidynony 89 (Schemat 14) [35]. 

 

Me

O

85

Ph3P
Ph

O

86
N

R

NH2

88

O

Me

O

87

N

N

HR

H

H

Me

O

89

 
Schemat 14 
 

Inaczej przebiega reakcja 90 z 2-izopropylo-3-fenylocyklopropenonem 91, 
dająca produkt, który izomeryzuje na silikażelu w eterze z utworzeniem egzo-92 
(Równ. 17) [36]. 

 

N

Me

Me

H

NMe2

+
Me

Me

O

90 91

1.MeCN

2. SiO2/Et2O

N

Me

H

92

Me2N
Me

O

Me

Me (17)

 
Znanych jest też kilka stechiometrycznych reakcji cyklopropenonów 

z kompleksami metali przejściowych dających metalocyklobutenony [37], 
kompleksy maleoilometaliczne [38] i dwurdzeniowe kompleksy [39] tworzące 
się przez rozerwanie wiązania C-C. Kompleksy te wykazywały właściwości 
katalizatorów. Opierając się na powyższych wynikach opracowano nową, 
katalizowaną rutenem dimeryzację cyklopropenonów i kodimeryzację 
cyklopropenonów z alkinami [40]. 

 
I tak, poddając mieszaninę cyklopropenonu 93, Ru3(CO)12 i Et3N w THF 

działaniu tlenku węgla pod ciśnieniem 15 atm w 140oC przez 20 h uzyskano 
produkt karbonylacyjnej dimeryzacji, tj. tetrapodstawiony piranopiranodion 94, 
z dużą wydajnością i wysoką selektywnością (Równ. 18) [40]. 
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O

O

O

O

R

R
R

R

94

R = Et, n-Pr, n-Bu, -(CH2)6-

(18)

 
 
2.3. Reakcje z enaminami i enaminonami 
 

Reakcje pochodnych cyklopropenonu z enaminami [41 – 43] i enaminonami  
[44 – 46] prowadzą zarówno do acyklicznych, jak i cyklicznych produktów. 

Reakcja enamin 95 ze związkiem 37 przebiega poprzez ylidy 96 i betainy 97 
dostarczając amidów 98, powstałych przez C,N-insercję, jako głównych 
produktów [42,43], choć w kilku reakcjach produktami ubocznymi lub nawet 
głównymi były δ-aminocyklopentenony 99, β-aminony 100 i cyklopentenony 
101 powstałe, odpowiednio, przez addycję [41], C,C-insercję [42,43] 
i kondensację [43] (Schemat 15). 

Stwierdzono również, że difenylocyklopropenon reagował z karbonylowymi 
enaminami, czyli enaminonami [44 – 46]. I tak, w reakcji 37 z pierwszo- 
i drugorzędowymi acyklicznymi enaminonami 102a–c we wrzącym toluenie 
uzyskano 1,5-dihydro-2H-pirol-2-ony 103a–c z dobrą wydajnością (Równ. 19). 
W reakcji pierwszorzędowego cyklicznego enaminonu 104 powstaje 1,5-
dihydro-4H-pirol-4-on 105 (Równ. 20), podczas gdy w reakcji drugorzędowego 
cyklicznego enaminonu 106 otrzymano 107 jako głowny produkt cykloaddycji i 
związek 108 jako produkt uboczny (Równ. 21) [44]. 
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Schemat 15 
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(19)
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Interesujące jest, że przy ogrzaniu difenylocyklopropenonu 37 z pięcioma 

różnymi β-karbonyloenaminami 109a-e, reakcje przebiegają wolniej niż 
odpowiednie reakcje ze zwykłymi enaminami, a główną reakcją (wydajność  
10 – 69%) jest we wszystkich przypadkach C,N-insercja [45]. 

 

R1

O

R2

N

R3

R4

109

a: R1 = R2 = Me, R3R4 = C4H8

b: R1 = R2 = R3 = R4 = Me

c: R1 = R3 = R4 = Me, R2 = H

d: R1 = Ph, R2 = H, R3 = R4 = Me

e: R1 = OEt, R2 = Me, R3R4 = C4H8

 
 
W podobnych reakcjach difenylocyklopropenonu z enaminotionami 

następuje eliminacja siarkowodoru i powstają inne produkty [46]. 
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Stwierdzono również, że w reakcji 37 z podobnymi do enaminonów 
nitroendiaminami 110 powstają 6-amino-2-pirydony 111, stanowiące rzadką 
klasę pochodnych pirydyny (Równ. 22) [47]. 

 
 

RHN NHR

NO2

110

+ 37
K2CO3/MeOH/H2O N

R

O

NHR

- HNO2

111R = Ph, 4-MeOC6H4, 4-MeC6H4, 4-ClC6H4, 3,4-Cl2C6H3,

R,R = -CH2-CH2-

(22)

 
2.4. Redukcja difenylocyklopropenonu 

 
Redukcja 37 metalami takimi, jak sód i magnez, prowadzi wyłącznie do 

dimerycznych związków aromatycznych [48]. 
W reakcji redukcji 37 wg procedury Clemmensena, a także w bezwodnym 

kwasie octowym w temperaturze wrzenia, przy użyciu nadmiaru 
amalgamowanego cynku otrzymano dużą różnorodność produktów, głównie 
acyklicznych, w zależności od użytego układu reakcyjnego, jednak w żadnym 
przypadku nie tworzyły się produkty dimeryczne [48]. 

Badano także redukcję difenylocyklopropenonu 37 litem w heksame-
tylofosfoamidzie (Li/HMPA). Wynikiem tej reakcji było tworzenie anionorodnika 
trans-stilbenu 112 oraz tlenku węgla [49]. 

 

112
 

 
2.5. Podstawienie elektrofilowe w pierścieniu aromatycznym 
 

Aromatyczność difenylocyklopropenonu 37, jak wspomniano wcześniej, jest 
sprawą dyskusyjną, natomiast nie podlega dyskusji aromatyczność pierścieni 
fenylowych połączonych z pierścieniem trójczłonowym. W związku z tym może 
przebiegać podstawienie elektrofilowe [50,51]. 
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Sulfonowanie 37 w 105% kwasie siarkowym przebiega z utworzeniem 
kwasu 2,3-difenylocyklopropenono-3′,3″-disulfonowego 113, natomiast w 
wyniku sulfonowania za pomocą trójtlenku siarki w CCl3F uzyskano kwas  
3′-sulfonowy 114 i kwas 3′,3″-disulfonowy 113 z wydajnością, odpowiednio, 45 
% i 19 % (Schemat 16) [50]. 
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Schemat 16 

 
Cyklopropenon 37 ulega również nitrowaniu tworząc 2-(3-nitrofenylo)-3-

fenylocyklopropenon 115 [51,52]. Grupa nitrowa została następnie 
zredukowana za pomocą Ti3+ do odpowiedniej aminy, z której działaniem 
bezwodnika glutarowego uzyskano monoamid. Następnie nitrowanie 
niepodstawionego do tej pory pierścienia fenylowego prowadziło do 
utworzenia związku 116 (Schemat 17), który wywoływał uwalnianie przeciwciał 
skutecznie katalizujących hydrolizę estrów [52]. 
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Schemat 17 
 
 
2.6. Otrzymywanie związków jonowych cyklopropenonu 
 

Interesujące jest otrzymywanie soli difenylocyklopropenyliowych 117 
w reakcji difenylocyklopropenonu 37 z tetrafluoroboranem trietylooksoniowym 
(odczynnikiem Meerweina). Odczynnik ten często zastępuje się jednak 
fluorosiarczanem etylu, który jest mniej wrażliwy na działanie wilgoci. 
Fluorosiarczan etylu w reakcji z 37 w dichlorometanie tworzy sól 
cyklopropenyliową 117, reagującą jako elektrofil z różnymi aminami (Równ. 23) 
[53]. 

37
EtSO3F

O

Me

SO3F

117

(23)

 
 

Natomiast dodanie bezwodnika kwasu trifluorometanosulfonowego, 
(CF3SO2)2O, tj. Tf2O, do roztworów podstawionych cyklopropenonów 118 
w bezwodnym CH2Cl2 lub CCl4 prowadzi do utworzenia soli 120. Reakcja 
prawdopodobnie przebiega poprzez wstępne sulfonowanie aktywnych 
związków karbonylowych 118 z utworzeniem monokationów 119 (Schemat 18) 
[54].  
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Schemat 18 
 

Difenylocyklopropenon 37 tworzy także związki kompleksowe z kationami 
metali. Np. traktując kompleks tetrafluoroboranu srebra z trifenylofosfiną 
(Ph3P)2Ag+BF4

- 121 ketonem 37 (w stosunku molowym 1:2) uzyskano kompleksy 
122 (Równ. 24) [55]. 

 

[(Ph3P)2Ag+BF4
-]

121

+ 37 [(Ph3P)2Ag O

Ph

Ph

n
]+BF4

-

n = 1, 2

122

(24)

 
 
2.7. Przemiany fotochemiczne 

 
Naświetlając promieniowaniem UV alkilo-, arylo- i hetero- podstawione 

cyklopropenony 123, zarówno w metanolu [12], jak i w benzenie [66] 
otrzymano z wysoką wydajnością alkiny 124 (Równ. 25) [1,56,57].  

 

R R'

O

hν
R R'

123
124

+  CO

R = alkil, aryl, heterocykl
R' = alkil, aryl, heterocykl

(25)
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2.8.  Inne reakcje 
 
Międzycząsteczkowa addycja rodników węglowych do rodnikofilowych 

alkenów, znana jako addycja rodnikowa Michaela lub addycja Giese, jest 
skuteczną metodą tworzenia wiązania C–C [58].  

Naświetlanie mieszaniny 125 i 126 promieniowaniem UV w benzenie, 
w obecności nadtlenku dilauroilu prowadzi do utworzenia adduktów 127 
(Równ. 26)  [58]. 
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Me
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OO

Me Me

S

R1

O

S

O

Me

R2

127

hν

R1 = Me; OEt

R2 = H; CO2Et

(26)

 
Pochodne cyklopropenonu 128 reagują również z O-tlenkiem formaldehydu 

129 tworząc spiroozonki 130, które, z wyjątkiem trwałego związku 130,  
R-R = -C(CH3)2-CH2-CH2-C(CH3)2-, ulegają samorzutnemu rozkładowi do 
dwutlenku węgla, formaldehydu i alkinów 131 (Równ. 27) [59].  

 

R R

O

128

[CH2O2]

129
O

O

O

130

R R

- CH2O

- CO2

R R

131

R = Ph, n-Pr,

R-R = -(CH2)6-, -(CH2)5-, -C(CH3)2-CH2-CH2-C(CH3)2-

(27)

 
 

Podsumowanie 
 
W artykule przedstawiono syntetycznie użyteczne pochodne cyklopropenonu. 
W pierwszym rozdziale omówiono syntezy tych związków, a następnie 
scharakteryzowano ich reaktywność opisując cykloaddycje i reakcje z aminami, 
oraz redukcję i podstawienie elektrofilowe. 
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Abstract: Syntheses and reactivity of cyclopropenone and its selected 
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Heteroatomowe analogi cyklopropenonu 
 
 

Streszczenie: Omówiono metody syntezy, reaktywność i niektóre właściwości 
wybranych heteroatomowych pochodnych cyklopropenonu zawierających 
siarkę, krzem, fosfor i azot. 
 
Słowa kluczowe: 2,3-difenylocyklopropenotion, 1-tlenek 2,3-difenylotiirenu, 
silatriafulwen, fosfatriafulwen, 2,3-di-t-butylocyklopropenonoazyna. 

 
Chemia heteroatomowych analogów cyklopropenonu jest interesującą, 

ciągle rozwijającą się gałęzią chemii, powodem takiego stanu rzeczy są ich 
obiecujące właściwości chemiczne oraz możliwości zastosowań. 
 
1. Analogi siarkowe 

 
Difenylocyklopropenotion 1 reaguje z enaminami podobnie jak 

difenylocyklopropenon [1], natomiast z jedną enaminą, 1-(1-pirolidynylo)-
acenaftylenem 2, reakcja przebiega inaczej niż z innymi związkami tego typu. 
Tioketon 1 okazał się bardziej reaktywny względem 2 niż difenylo-
cyklopropenon, reaguje z 2, tworząc równomolową mieszaninę adduktów 3 
(zielone kryształy) i 4 (bladożółte kryształy) (Równ. 1) [1].  

Na uwagę zasługuje radykalna zmiana regiochemii w reakcjach 2 
z difenylocyklopropenotionem 1 i z difenylocyklopropenonem [1]. 
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Opisano również syntezę 1-tlenku 2,3-difenylotiirenu 8, opartą na cyklizacji 

(±)-α,α′-dibromodibenzylosulfotlenku 7 w obecności  trietyloaminy 
w dichlorometanie. Sulfotlenek 7 otrzymano poprzez wolnorodnikowe 
bromowanie siarczku dibenzylu 5 i łagodne utlenienie uzyskanego (±)-α,α′-
dibromodibenzylosulfidu 6 kwasem m-chloronadbenzoesowym (Schemat 1).  

Budowę 8 ustalono utleniając go do odpowiedniego, dobrze znanego 
sulfonu 9. Fotoliza 8 prowadzi do difenyloacetylenu. W reakcji 8 
z hydroksyloaminą powstaje mieszanina oksymów 10 i 11. Traktowanie 8 
fenylodiazometanem daje 3,4,5-trifenylopirazol 12, a z bromkiem fenylo-
magnezowym uzyskuje się siarczek fenylowotrifenylowinylowy 13 [2]. 
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Znane są również pochodne cyklopropenonu posiadające w miejscu tlenu 
karbonylowego układ heterocykliczny. Reakcja anionu 2-trimetylosililo-1,3-
ditiepinidowego 14 z di-t-butylocyklopropenonem 15 (1 godzina w tempe-
raturze -70°C) prowadzi do związku 16 (bladożółte kryształy) z prawie ilościową 
wydajnością (Schemat 2)[3]. Związek 16 jest dość stabilny termicznie, jednak 
reaguje gwałtownie z tlenem z utworzeniem nowego układu, którego strukturę 
ustalono jako allenowy keton 17 (Schemat 2) [3]. 
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2. Analogi krzemowe 
 

Pośród różnych 4-heteropodstawionych metylenocyklopropenów o 
potencjalnej aromatyczności 4-silatriafulwen 18 jest unikalny ze względu na 
egzocykliczne wiązanie podwójne Si=C, które jest faktycznie spolaryzowane do 

jonowej struktury Si+-C
_
 (Równ. 2).  Z powodu polarności podwójnego wiązania 

Si=C można spodziewać się dużej reaktywności 4-silatriafulwenu w porównaniu 
z dobrze poznanymi silaetenami [4, 5].  

Silatriafulwen 20 otrzymano przy użyciu reakcji typu sila-Petersona. Reakcja 
di-t-butylocyklopropenonu 15 z tris(trimetylosililo)sililolitem 19 we wrzącym 
benzenie w obecności 2,3-dimetylobuta-1,3-dienu i antracenu jako czynników 
pułapkujących prowadzi do 21 i 22 (Schemat 3) z wydajnością, odpowiednio, 27 
i 25%. Powstanie 21 i 22 wskazuje na utworzenie silatriafulwenu 20 poprzez 
addycję nukleofilową 19 do 15, a następnie eliminację Me3SiOLi [4]. 
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Wprowadzając do 20 duże przestrzennie grupy t-butylodimetylosililowe 
zamiast trimetylosililowych, zsyntezowano pierwszy trwały 4-silatriafulwen, 
1,2-di-t-butylo-4,4-bis(t-butylodimetylosililo)-4-silatriafulwen 23. Addycja 
metanolu do 23 zachodziła niezwykle regioselektywnie w porównaniu  
z odpowiednimi reakcjami zwykłych silaetenów [5]. 

Reakcja sila-Petersona di-t-butylocyklopropenonu 15 z tris(t-
butylodimetylosililo)sililolitem prowadzi do odpowiedniego silatriafulwenu 23 
(żółte kryształy, 48%). Chociaż 23 jest niezwykle wrażliwy na działanie 
powietrza i wilgoci, ani rozkład, ani dimeryzacja nie zachodziły przez kilka 
miesięcy w temperaturze pokojowej w obojętnej atmosferze [5]. 

 

Si

Si

Si

23
 

 
3. Analogi fosforowe 
 

Wcześniej nieznany fosfatriafulwen 25 otrzymano w reakcji 15 z fosfiną 24 
(Schemat 4). Reakcja fosfatriafulwenu 25 z kinetycznie stabilizowanym 
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fosfaalkinem 26 prowadzi do związku 27 (Schemat 4). Produkt ten 
charakteryzuje się dużą stabilnością termiczną; został otrzymany jako czerwony 
olej z 77% wydajnością [6]. 

 

15 + P
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Si

24

BF3 Et2O/∆
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P

26
P

P
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Schemat 4 
 
4. Analogi azotowe 
 

Znane są również analogi cyklopropenonu posiadające w miejscu tlenu 
atom azotu. Fotoliza dimeru di-t-butylocyklopropenonoazyny 29, otrzymanego 
w reakcji kondensacji 15 i dichlorowodorku hydrazyny 28 (Równ. 3), w matrycy 
argonowej w temperaturze 12K powodowała jego fragmentację do di-t-
butyloacetylenu 30, izocyjanogenu 31 i diizocyjanogenu 32 (Równ. 4) [7]. 
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Podsumowanie 
 

W artykule przedstawiono chemię siarkowych, krzemowych, fosforowych i 
azotowych analogów cyklopropenonu, opisując metody ich syntezy oraz 
reaktywność. Podano również niektóre właściwości fizykochemiczne 
omawianych związków. 
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UV spectral analysis of N- and C- substituted 
diazaphenanthrenes 
 
 

Abstract: In the work the UV spectra of N- and C- substituted 
diazaphenanthrenes are presented along with  comparison  to spectra of  
parent 1,5-, 1,6- and 4,6-diazaphenanthrenes. The UV spectral values of 
considered  compounds have been calculated by AM1 method and the 
correlation of experimental and calculated wavenumber values has been made. 

 
Keywords:  correlation, diazaphenanthrene, UV spectrum, wavenumber 

 
 
Introduction 
 

Diazaphenanthrenes (dap) are heterocycles interesting so for their 
reactivity as well as due to their promising biological properties. In our study 
1,5- , 1,6- and 4,6-daps 1- 3 are considered along with their N-derivatives 4-9 
and C-derivatives 10 – 13. 

 

 
 

Among reactions of daps one should mention their quaternization and 
N-oxidation leading to N-substituted derivatives – quaternary salts [1-3] and N-
oxides [4,5]. Some quaternary salts of daps are precursors of ylides used as 1,3-
dipoles in cycloaddition reactions [6,7]. Due to the presence of nitrogen atoms, 
daps can form complexes with transition metal ions [8]. 
 Daps undergo nitration affording C-substituted derivatives – nitrodaps, 
which upon reduction yield aminodaps, converted by diazotization and 
subsequent coupling reactions into dyes [9]. Aminodaps are synthons of 
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tetracyclic compounds formed in Skraup procedure [10]. One should note also 
reactions of methyldaps, leading to corresponding aldehydes [11] or 
hydroxyethyldaps [12]. 
 Correlations of experimental and calculated UV spectral values for dap 
derivatives substituted with nitro [13], formyl [14], methyl [15, 16], and amino 
[17, 18] groups as well as for their quaternary salts [19-21] and N-oxides [22] 
have been reported. Some daps show antibacterial, antifungal and 
antineoplastic properties [23, 24] and influence the enzymic activities in plants 
[25]. 
 One should point out that N-substituted derivatives of azaaromatics, 
i.e. quaternary salts of azaaromatics are today a topic of an intense 
investigation; these compounds are interesting  as building blocks in 
supramolecular chemistry [26-31], as synthons in chemical reactions [32, 33], as 
NLO materials [34], as catalysts [35, 36], ionic liquids [37], hydrogels [38], 
surfactants [39-41] and DNA binding species [42-44]; porphyrins bearing 
quaternary units [45-47] as well as viologens [48-50] deserve also an attention. 
 

 
 
 The present work is a continuation of our study concerning  N- and C-
substituted daps 4–13 [12]; its aim is the analysis of UV spectra of these 
compounds and correlation of their experimental and calculated wavenumber 
values. 
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Experimental 
 
 The UV spectra have been recorded in 1,2-dichloroethane solution  
(c = 10-4M ) on a UV-Vis  Specord spectrophotometer. Calculations were made 
by AM1 CI OC 35 method. The results have been obtained on a Pentium III  
733 MHz computer with the use of Hyper Chem 4.5 program. N-Substituted 
daps 4–9 have been synthesized in quaternization reactions, and C-substituted 
daps 10–13 were obtained from corresponding methyldaps by treatment with 
formaldehyde [12]. 
 
Results and Discussion 
 
 At first UV spectra of N-substituted, and then those of C-substituted 
daps will be shown. In Table 1 the  UV spectra of N-substituted daps 4 – 9  are 
given, for comparative purposes spectra of parent daps 1- 3 [18] are included.  
 

Table 1. Experimental ν � and log ε values of daps 1 – 3 [18] and of N-substituted 
daps 4 – 9 

 
Band 

νννν �� �� . 10
3
 cm

-1
 log εεεε νννν �� �� . 10

3
 cm

-1
 log εεεε νννν �� �� . 10

3
 cm

-1
 log εεεε 

1 2 3 

α 27.6 3.750 29.1 3.114 29.0 3.211 

P 38.1 4.245 38.2 4.376 38.1 4.342 

β 42.2 4.519 43.6 4.472 43.3 4.451 

 4 5 6 

α 31.4 3.875 26.0 3.190 29.7 3.000 

P 36.7 4.204 31.0 3.169 38.0 3.613 

β 41.5 4.728 36.2 3.663 41.3 3.767 

 7 8 9 

α 25.0 3.477 25.3 3.982 25.3 3.964 

P 32.2 3.672 30.2 4.000 32.1 4.140 

β 36.2 3.989 35.3 4.441 35.6 4.481 

 
 Comparing UV spectra of quaternary salts of daps with  
2-bromoethanol, i.e. N-substituted daps 4–6 and those with 1,6-
dibromohexane, i.e. N-substituted daps 7–9 it was observed that wavenumber 

values of α, p and β bands of 4–6 are higher than in the case of 7–9. 
 Experimental UV spectra of N-substituted daps 4–9 have been 
compared with those of parent daps 1–3 [18]; the values of red and blue shifts 
are given in  Table 2. 
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Table 2. Values of red and blue shifts of N-substituted daps 4–9 as compared 
with daps 1–3 [18] (positive values denote red, negative  blue shifts) 

Band νννν �� ��  Differences · 10
3
 (cm

-1
) 

4/1 5/2 6/3 

α -3.8 +3.1 -0.7 

P +1.4 +7.2 +0.1 

β +0.7 +7.4 +2 

 7/1 8/2 9/3 

α +2.6 +3.8 +3.7 

P +5.9 +8 +6 

β +6 +8.3 +7.7 

 
 Comparison of UV spectra of N-substituted daps 4–9 and those of 
quaternary salts of daps with 1,2-dibromoethane 14–16 [21] has been made; 
values of red and blue shifts are given in Table 3. All bands of 5 and 7–9 show 
the red shift, while for all bands of 4 and 6 the blue shift was observed. 

 
 

Table 3. Values of red and blue shifts for N-substituted daps 4–9 as compared 
with those for quaternary salts of daps with 1,2-dibromoethane 14–16 [21]. 

 
Band 

νννν �� ��  Differences · 10
3
 (cm

-1
) 

4/14 5/15 6/16 

α -2.9 +4.8 -0.7 

p -0.5 +7 -1 

β -0.7 +5.8 -0.7 

 7/14 8/15 9/16 

α +3.5 +5.5 +3.7 

p +4 +7.8 +4.9 

β +4.6 +6.7 +6.4 

  
In the analysis of UV spectra of C-substituted daps 10–13, given in  

Table 4 it was observed that the wavenumber values of p and β bands of 
compounds para-substituted  relatively to nitrogen atom, i.e. 11 and 13 are 
higher than in the case of ortho-substituted compounds, i.e. 10 and 12. 

-Br

N

N

Br

+

15

-Br

N

N

Br

+12

11

14

-
Br

N

N

Br+

16



 

 

 UV spectral analysis of N- and C- substituted diazaphenanthrenes 95 

 

Table 4. Experimental ν � and log ε values of C-substituted daps 10–13 

 10 11 12 13 

νννν �� �� . 10
3
 cm

-1
 log εεεε νννν �� �� . 10

3
 cm

-1
 log εεεε νννν �� �� . 10

3
 cm

-1
 log εεεε νννν �� �� . 10

3
 cm

-1
 log εεεε 

α 27.9 3.667 27.8 3.819 27.8 4.462 26.3 4.505 

P 33.2 3.505 33.8 3.851 32.1 4.690 33.0 4.663 

β 35.8 3.863 38.3 4.480 35.8 5.079 36.3 5.152 

 
 Experimental UV spectra of C-substituted daps 10–13 have been 
compared with those  of corresponding daps 1 and 2 [18]; values of red and 
blue shifts are presented in Table 5. For all compounds the red shift was 

observed, except for α bands of 10 and 11 showing blue shift. 
 

Table 5. Values of red and blue shifts of C-substituted daps 10–13 as compared 
with daps 1 and 2 [18] 

 
Band 

νννν �� ��  Differences · 10
3
 (cm

-1
) 

10/1 11/1 12/2 13/2 

α -0.3 -0.2 +1.3 +2.8 

P +4.9 +4.3 +6.1 +5.2 

β +6.4 +3.9 +7.8 +7.3 

 
 The UV spectra of C-substituted daps 10–13 have also been compared 
with spectra of corresponding methyldaps 17–20 [16]; values of red and blue 
shifts are given in Table 6. For all compounds the red shift was observed. For C-
substituted daps 10–13, the largest red shifts have been observed for 12 and 
13, so in comparison with parent daps 1 and 2 as well as in comparison with 
methyldaps 17–20.  
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Table 6. Values of red and blue shifts of C-substituted daps 10–13 as compared 
to those of methyldaps 17–20 [16] 

 
Band 

νννν �� ��  Differences · 10
3
 (cm

-1
) 

10/17 11/18 12/19 13/20 

α +1 +1.3 +2.8 +4.1 

p +4.3 +4.2 +5.9 +5.4 

β +5.6 +1.7 +7 +5.8 

 
 Calculations concerning UV spectral values of N- and C-substituted daps 
have been made with semiempirical AM1 CI OC 35 method, which developed 
from MNDO procedure. The AM1 method is convenient for calculations of 
wavenumber and oscillator strength values of daps and their derivatives as 
compared with experimental data. This method is often used for azaaromatics, 
and is parametrized especially for these compounds. 
 Calculations of UV spectral values for N- and C-substituted daps 4–13 
have been made using AM1 CI OC 35 method, next referred to as AM1; 
experimental data for these compounds along with calculated values are given 
in Tables 7–9. 
 
Table 7. Experimental UV data with calculated bz AM1 method wavenumber 
and oscillator strength values for N-substituted daps 4-6. 

 4 

 Experimental Calculated 

 ν� . 10
3
 cm

-1
 log ε ν� . 10

3
 cm

-1
 f 

α 31.4 3.875 32.783 0.101 

p 36.7 4.204 36.183 0.707 

β 41.5 4.728 42.665 0.455 

 5 

 Experimental Calculated 

 ν� . 10
3
 cm

-1
 log ε ν� . 10

3
 cm

-1
 f 

α 26.0 3.190 25.115 0.046 

p 31.0 3.169 32.146 0.281 

β 36.2 3.663 36.721 0.126 

 6 

 Experimental Calculated 

 ν� . 10
3
 cm

-1
 log ε ν� . 10

3
 cm

-1
 f 

α 29.7 3.000 32.459 0.279 

p 38.0 3.613 38.962 0.362 

β 41.3 3.767 42.434 0.330 
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Table 8. Experimental UV data with calculated by AM1 method wavenumber 
and oscillator strength values for N-substituted daps 7-9. 

 7 

 Experimental Calculated 

 ν� . 103 cm-1 log ε ν� . 103 cm-1 f 

α 25.0 3.477 24.987 0.131 

p 32.2 3.672 32.884 0.099 

β 36.2 3.989 36.332 0.446 

 8 

 Experimental Calculated 

 ν� . 103 cm-1 log ε ν� . 103 cm-1 f 

α 25.3 3.982 25.264 0.046 

p 30.2 4.000 32.291 0.267 

β 35.3 4.441 35.473 0.287 

 9 

 Experimental Calculated 

 ν� . 103 cm-1 log ε ν� . 103 cm-1 f 

α 25.3 3.964 25.403 0.038 

p 32.1 4.140 32.694 0.237 

β 35.6 4.481 35.723 0.430 

Table 9. Experimental UV data with calculated by AM1 method wavenumber 
and oscillator strength values for N-substituted daps 10-13. 

 10 

 Experimental Calculated 

 ν� . 103 cm-1 log ε ν� . 103 cm-1 f 

α 27.9 3.667 27.813 0.062 

p 33.2 3.505 34.435 0.050 

β 35.8 3.863 38.148 1.262 

 11 

 Experimental Calculated 

 ν� . 103 cm-1 log ε ν� . 103 cm-1 f 

α 26.3 4.505 27.535 0.008 

p 33.0 4.663 33.112 0.024 

β 36.3 5.152 37.083 1.124 

 12 

 Experimental Calculated 

 ν� . 103 cm-1 log ε ν� . 103 cm-1 f 

α 27.8 4.462 27.474 0.013 

p 32.1 4.690 33.136 0.023 

β 35.8 5.079 37.027 1.147 
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Table 9. cont. 

 13 

 Experimental Calculated 

 ν� . 10
3
 cm

-1
 log ε ν� . 10

3
 cm

-1
 f 

α 26.3 4.505 27.535 0.008 

p 33.0 4.663 33.112 0.024 

β 36.3 5.152 37.083 1.124 

 
 For N- and C-substituted daps 4–13 correlations of experimental and 
calculated wavenumber values have been made. 
 Correlations of experimental and calculated by AM1 method 
wavenumber values for N-substituted daps 4–9 are: 
 for 4–6 for 7–9  
 a = 1.017; b = 0.277; r =  0.963 a = 1.013; b = 0.019; r = 0.980 
 
 Comparison  of correlation coefficients for these both groups  of 
compounds shows for  7–9 higher r than for 4–6. 
 
 The correlations of experimental and calculated wavenumber values for 
4–6 and 7–9 with corresponding parent daps 1–3 are:  
 
for 4/1  a = 0.983; b = 1.958; r = 0.969 
for 5/2  a = 1.039; b = 1.138; r = 0.985 
for 6/3  a =0.959; b =2.545;  r = 0.969 
for 7/1  a = 1.065;  b =  -1.046; r = 0.983  
for 8/2  a = 0.986;  b = 0.858; r = 0.978 
for 9/3  a = 1.035;  b = - 0.809;   r = 0.993 
 
 In the above  correlations, for 4–6 the highest r value is in the case of  
5/2 (r=0.985), and for 7–9 the highest r value is in the case of  9/3 (r= 0.993). 
 
 Correlations of experimental and calculated by AM1 method 
wavenumber values for C-substituted daps 10–13 are :  
 for 10 and 11 for 12 and 13 
 a = 1.075; b = -1.821; r = 0.956 a = 1.036; b = -0.480;  r = 0.979 
 
 Comparing the above results, for 10 and 11, which are derivatives of 
dap 1 the correlation coefficient is lower (r= 0.956) than for 12 and 13, which 
are derivatives of dap 2 (r=0.979). 
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 The correlations of experimental and calculated wavenumber values for 
10, 11 and 12, 13 with corresponding parent daps 1, 2 are: 
 
for 10/1  a = 1.087; b = -1.415; r = 0.983 
for 11/1  a = 1.030;  b = 0.033;  r = 0.969 
for 12/2  a = 1.026; b = -0.538;  r = 0.983 
for 13/2  a = 0.975;  b = 1.275;  r = 0.987 
 
 In the above correlations, for 10, 11 the higher r value is in the case of 
10/1 (r=0.983), and for 12, 13 the higher r value is in the case of 13/2 (r=0.987). 
 
Conclusion 
 
 In correlations of experimental and calculated by AM1 method 
wavenumber values for N- and C-substituted daps 4–13, higher correlation 
coefficients have been obtained for N-substituted daps 7–9, i.e. quaternary 
salts of daps with 1,6-dibromohexane than for 4–6, i.e. quaternary salts of daps 
with 2-bromoethanol. 
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Małgorzata  Deska 
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Analiza widm UV   N- i C-podstawionych diazafenantrenów  
 

Streszczenie: W pracy przedstawiono widma UV N- i C-podstawionych 
diazafenantrenów oraz porównano je z widmami niepodstawionych 
diazafenantrenów. Stosując metodę AM1 obliczono wartości dotyczące widm 
UV dla rozważanych związków oraz przeprowadzono korelacje doświadczalnych 
i obliczonych wartości ich liczb falowych. 
 
Słowa kluczowe: diazafenantren, korelacja,  liczba falowa, widmo UV 
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AM1 CI and DFT B-3 LYP study  
of diazaphenanthrenesulfonamides 
 
 

Abstract: Two diazaphenanthrenesulfonamides have been synthesized. For 
calculation of theoretical UV values of these compounds the AM1 CI method 
has been used; their geometry optimisation was made with AM1 CI and DFT B-3 
LYP methods. 
 
Keywords: calculation, diazaphenanthrenesulfonamides, geometry optimisa-
tion, UV spectra, wavenumber 

 
 
Introduction 
 

The present work is a continuation of our study concerning correlations 
of experimental and calculated UV spectral values for isomeric 1,5- and 4,6- 
diazaphenanthrenes (dap) 1, 2 and their derivatives [1, 2]; similar investigations 
were made for daps substituted with formyl [3],  methyl [4] and amino groups 
[2, 5] and with Br atom [6, 7] as well as of their quaternary salts [1, 8] and  
N-oxides [9]. 
 Daps 1, 2 and related compounds are interesting for their reactivity  
and biological properties; the presence of two nitrogen atoms in the molecule 
enables their complexation with metal ions [10], quaternization [11] and  
N-oxidation [12]. 
 Dap quaternary salts [11] and N-oxides [12] undergo a variety of 
reactions; some quaternary salts are precursors of ylides serving as 1,3-dipoles 
in  cycloaddition reactions [13]; N-alkyl salts of daps may be converted into 
corresponding N- alkylbenzonaphthyridones [14].  Nitration of daps followed by 
reduction affords aminodaps which after diazotization and coupling yield azo 
dyes [15]. Methyldaps may be nitrated to give nitro methyldaps [16] or 
oxidixzed with SeO2 yielding formyldaps [17]. Crystallographic structure 
determination of a few dap  derivatives [20, 21] has been made. 
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 Daps are interesting for their potential use as pharmaceutics, some 
compounds of this class show antibacterial, fungicidal and antineoplastic 
activities [16–18] and influence the enzymic activity in plants [19].  
 In the present paper we describe reaction of aminodaps 3, 4 with 
benzenesulfonyl chloride yielding dap sulfonamides 5, 6 as well as correlations 
of experimental and calculated UV spectral values of these compounds, along 
with their geometry optimisation. 

 
 
 For calculation of UV spectral values of 5 and 6 and for correlation of 
their experimental and theoretical wavenumber values we chose AM1 CI 
method, (next referred to as AM1) and for geometry optimisation the AM1 and 
ab initio DFT B-3 LYP (next referred  to as DFT) methods. 
 AM1 method is parametrised for heteroaromatic compounds and is 
used in calculations of optimised geometries, electronic properties, total 
energy and heat of formation values [22–26]. 
 DFT, i.e. density functional theory is useful  for determination of  the 
structure and energetics of molecules. From primary results of  DFT 
calculations, such as electron density, the spin density, the total energy and 
one-particle energies, the electronic and magnetic properties of molecules may 
be derived [27–29]. 
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 The UV spectra of 5, 6 have been compared with those of parent daps 
1, 2 and of aminodaps 3, 4.  
 
Experimental 
 

The UV spectra have been recorded in 1,2- dichloroethane solution (c = 
10–4 M) on UV-vis Specord spectrophotometer. Calculations were made by AM1 
CI 15 and by DFT B-3 LYP/ 3–21 G  methods. The results have been obtained on 
a Pentium III 733 MHz computer  with the use of Hyper Chem 4.5 program,. 
 Compounds 5, 6 have been synthesised by reacting aminodaps [2] with 
benzenesulfonyl chloride as follows: Aminodiazaphenanthrene (3 or 4) (0,195 g; 
1 mmol) dissolved in ethanol (2 cm3) was treated with benzenesulfonyl chloride 
(0,172 g, 1mmol) and refluxed for 2 hours. To a cooled reaction mixture conc. 
HCl (4 cm3) was added, the formed solid was filtered  off  and recrystallised 
from 95% ethanol. 5, m.p. 176° C, yield 51%; 6, m.p. 170° C, yield 42%.   
 
Results and discussion 
 

The experimental and calculated UV spectral data of 5 and 6 are given 
in Table 1. The comparison of experimental wavenumber values of 5, 6 with 
those of corresponding parent daps 1, 2 [5] and with aminodaps 3, 4 [2] is 
shown in Table 2. 

 
Table 1. Experimental UV data along with calculated by AM1 method 
wavenumber and oscillator strength values in the dipole length approximation 
for 5 and 6.  

 Experimental  Calculated  

 νννν �� ��  x 10
3
 (cm

-1
) log    εεεε νννν �� ��  x 10

3
 (cm

-1
) ƒƒƒƒ    

5 

α 28.4 3.530 27.428 0.078 

π 27.5 3.820 38.460 0.854 

β 
 

40.1 4.041 40.766 0.476 

6 

α 31.6 3.580 32.806 0.066 

π 38.7 3.780 36.904 0.808 

β 41.7 3.710 40.073 0.534 

ε = molar absorbancy index ;  ƒ = oscillator strength 
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Table 2. Differences in the experimental wavenumber values of α, p and  

β bands for 5, 6 as compared with corresponding parent daps 1, 2 and 
aminodaps 3, 4. 

Band νννν �� ��  Differences    ×××× 10
3
 (cm

-1
) 

    5/1 6/2 5/3 6/4 

α +0.17 -3.80 -2.30 -7.50 

π -0.36 +1.20 -0.30 -1.90 

β +1.40 +3.23 +1.00 +1.83 

Positive values denote red, negative blue shifts.  
 

Comparison of experimental wavenumber values for 5, 6 with those of 
parent daps 1, 2 indicates the red shift of β bands. Similar comparison with 
wavenumber values of aminodaps 3, 4 shows the blue shift of α and p bands, 
and the red shift for β bands. The strongest red shift was observed for β band 
of 6/2, and the strongest blue shift for α band of 6/4. 
 
 The correlations of observed and calculated with AM1 method 
wavenumbers of 5,6 are: 
For 5/6 
a = 0.801     b = -8.023   r =0.986 
 for 5:  for 6 : 
 a = 0.860     b = 4.732    r = 0.997 a =1.406    b= -14.126    r= 0.975 
 

The correlations of observed and calculated by AM1 method 
wavenumber values for 5, 6 with corresponding parent daps 1, 2 and amino-
daps 3, 4 are: 
 
For 5/1: a= 0.907  b= 2.302   r= 0.971 for 5/3:  a= 0.905  b= 3.068   r= 0.992 
For 6/2: a= 1.064  b= -1.714  r= 0.958 for 6/4:  a=1.069   b= -2.086 r= 0.972 
 
  The above correlations show higher r coefficients  for comparison of 
wavenumber values of 5, 6 with corresponding aminoderivatives 3 and 4 than 
those for comparison with parent daps 1, 2 respectively; among them the 
highest r is for 5/3 (r = 0.992). 
 
 The total and binding energy values as well as dipole moments for 5, 6 
calculated by AM1  and DFT  methods are presented in Table 3. 
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Table3. Total energy, binding energy, heat of formation and dipole moments 
values for 5, 6 calculated by AM1 and DFT methods 

 AM1 DFT 

 5 6 5 6 

Total energy (eV) 
Binding energy (eV) 
Heat of formation (eV) 
 
Dipole moments (D) 
Mx 

My 

MZ 

M (M) 

-3947.847 
-183.901 

2.094 
 
 

-1.986 
-1.542 
2.062 
3.251 

-3947.936 
-183.987 

2.006 
 
 

1.490 
1.457 
-1.776 
2.738 

-3597.588 
-179.829 

2.051 
 
 

-1.824 
-1.327 
2.109 
3.151 

-3598.109 
-179.905 

2.004 
 
 

1.427 
1.322 
-1.661 
2.348 

 
 The results show that the total energy values of  5 and 6 calculated so 
by AM1 as well as by DFT  methods are comparable and  stability of these 
compounds is nearly the same. In the case of  DFT calculations, the total energy 
values for 5 and 6 show slightly higher stability than those obtained by AM1 
method. Dipole moment values of  5 and 6 calculated by DFT  are lower than 
those obtained by AM1 method, respectively. 
 
 The AM1 and DFT methods have been used for optimisation of 
geometry of 5, 6; bond length and angle values are given in Table 4.  
 
Table 4. Bond lengths and angles for 5, 6 calculated by AM1 and DFT methods 

AM1 DFT 

5 6 5 6 

Bond length (Å) Bond length (Å) 
N1-C2 1.329 C1-C2 1.381 N1-C2 1.309 C1-C2 1.379 

C2-C3 1.417 C2-C3 1.421 C2-C3 1.420 C2-C3 1.425 

C3-C4 1.387 C3-N4 1.331 C3-C4 1.386 C3-N4 1.330 

C4-C4a 1.425 N4-C4a 1.368 C4-C4a 1.405 N4-C4a 1.359 

C4a-C10b 1.397 C4a-C10b 1.424 C4a-C10b 1.400 C4a-C10b 1.428 

C10b-N1 1.368 C10b-C1 1.416 C10b-N1 1.387 C10b-C1 1.415 

C4a-N5 1.393 C4a-C5 1.462 C4a-N5 1.382 C4a-C5 1.457 

N5-C6 1.303 C5-N6 1.301 N5-C6 1.312 C5-N6 1.311 

C6-C6a 1.451 N6-C6a 1.396 C6-C6a 1.450 N6-C6a 1.396 

C6a-C10a 1.416 C6a-C10a 1.425 C6a-C10a 1.407 C6a-C10a 1.424 

C10a-C10b 1.463 C10a-C10b 1.445 C10a-C10b 1.472 C10a-C10b 1.500 

C6a-C7 1.405 C6a-C7 1.446 C6a-C7 1.408 C6a-C7 1.445 
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Table 4. cont. 

AM1 DFT 

5 6 5 6 

Bond length (Å) Bond length (Å) 
C7-C8 1.381 C7-C8 1.401 C7-C8 1.378 C7-C8 1.400 

C8-C9 1.396 C8-C9 1.398 C8-C9 1.399 C8-C9 1.389 

C9-C10 1.408 C9-C10 1.389 C9-C10 1.407 C9-C10 1.392 

C10-C10a 1.435 C10-C10a 1.407 C10-C10a 1.424 C10-C10a 1.405 

C10-N11 1.401 C7-N11 1.400 C10-N11 1.411 C7-N11 1.399 

N11-S12 1.637 N11-S12 1.641 N11-S12 1.635 N11-S12 1.649 

S12-O13 1.402 S12-O13 1.402 S12-O13 1.411 S12-O13 1.400 

S12-O14 1.408 S12-O14 1.406 S12-O14 1.410 S12-O14 1.410 

S12-C15 1.687 S12-C15 1.685 S12-C15 1.685 S12-C15 1.681 

C15-C16 1.401 C15-C16 1.401 C15-C16 1.399 C15-C16 1.401 

C16-C17 1.392 C16-C17 1.392 C16-C17 1.398 C16-C17 1.399 

C17-C18 1.396 C17-C18 1.396 C17-C18 1.395 C17-C18 1.393 

C18-C19 1.395 C18-C19 1.396 C18-C19 1.385 C18-C19 1.395 

C19-C20 1.393 C19-C20 1.392 C19-C20 1.395 C19-C20 1.390 

C20-C15 1.401 C20-C15 1.401 C20-C15 1.400 C20-C15 1.402 

         

Angle (0) Angle (0) 
N1-C2-C3 124.029 C1-C2-C3 118.775 N1-C2-C3 123,127 C1-C2-C3 117.955 

C2-C3-C4 118.258 C2-C3-N4 123.725 C2-C3-C4 117.256 C2-C3-N4 122.231 

C3-C4-C4a 119.414 C3-N4-C4a 117.429 C3-C4-C4a 120.014 C3-N4-C4a 117.332 

C4-C4aC10b 118.542 N4-C4a-C10b 123.281 C4-C4aC10b 117.425 N4-C4a-C10b 122.355 

C4a-C10b-N1 120.488 C4a-C10b-C1 117.287 C4a-C10b-N1 121.472 C4a-C10b-C1 118.034 

C10b-N1-C2 119.265 C10b-C1-C2 119.503 C10b-N1-C2 119.111 C10b-C1-C2 119.322 

C4a-N5-C6 117.772 C4a-C5-N6 124.063 C4a-N5-C6 116.925 C4a-C5-N6 123.921 

N5-C6-C6a 124.937 C5-N6-C6a 119.753 N5-C6-C6a 124.737 C5-N6-C6a 120.100 

C6-C6a-C10a 119.224 N6-C6a-C10a 121.706 C6-C6a-C10a 119.233 N6-C6a-C10a 121.459 

C6a-C10a-C10b 116.824 C6a-C10a-C10b 118.313 C6a-C10a-C10b 115.028 C6a-C10a-C10b 117.121 

C10a-C10b-C4a 118.226 C10a-C10b-C4a 119.119 C10a-C10b-C4a 117.345 C10a-C10b-C4a 120.001 

C10b-C4a-N5 123.007 C10b-C4a-C5 117.044 C10b-C4a-N5 123.112 C10b-C4a-C5 117.133 

C6a-C7-C8 119.718 C6a-C7-C8 118.643 C6a-C7-C8 118.926 C6a-C7-C8 117.643 

C7-C8-C9 120.141 C7-C8-C9 120.909 C7-C8-C9 121.042 C7-C8-C9 121.215 

C8-C9-C10 121.519 C8-C9-C10 121.078 C8-C9-C10 123.201 C8-C9-C10 121.434 

C9-C10-C10a 119.047 C9-C10-C10a 120.339 C9-C10-C10a 119.233 C9-C10-C10a 119.875 

C10-C10a-C6a 117.783 C10-C10a-C6a 119.828 C10-C10a-C6a 117.021 C10-C10a-C6a 119.933 

C10a-C6a-C7 121.788 C10a-C6a-C7 119.194 C10a-C6a-C7 122.346 C10a-C6a-C7 119.034 

C10-N11-S12 125.348 C7-N11-S12 126.483 C10-N11-S12 125.350 C7-N11-S12 125.356 

N11-S12-O13 111.245 N11-S12-O13 110.814 N11-S12-O13 110.832 N11-S12-O13 111.321 

N11-S12-O14 110.644 N11-S12-O14 110.883 N11-S12-O14 110.333 N11-S12-O14 111.992 

S12-C15-C16 120.554 S12-C15-C16 120.638 S12-C15-C16 119.995 S12-C15-C16 119.632 

C15-C16-C17 120.799 C15-C16-C17 120.786 C15-C16-C17 121.002 C15-C16-C17 119.734 

C16-C17-C18\ 119.842 C16-C17-C18 119.857 C16-C17-C18\ 119.742 C16-C17-C18 118.943 
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Table 4. cont. 

C17-C18-C19 119.997 C17-C18-C19 120.005 C17-C18-C19 119.897 C17-C18-C19 120.125 

C18-C19-C20 119.879 C18-C19-C20 119.859 C18-C19-C20 119.882 C18-C19-C20 119.859 

C19-C20-C15 120.758 C19-C20-C15 120.785 C19-C20-C15 121.322 C19-C20-C15 120.728 

C20-C15-C16 118.725 C20-C15-C16 118.707 C20-C15-C16 117.723 C20-C15-C16 118.626 

 
 The geometry optimisation for positions of the dap structure obtained 
by both methods  shows for compounds 5 and 6  the C10a-C10b bonds as the  
longest ones, (except for C6a-C7 bond value of 6 calculated by AM1, which is 
slightly higher). 

The calculations with AM1 method indicate the N5-C6 and C5-N6 bonds 
as the shortest ones for 5 and 6, respectively; similar result is for C5-N6 bond of 
6 calculated by DFT. In the case of 5 however, after DFT method the N1-C2 
bond is the shortest. The results of both methods show bonds S12-C15 as the 
longest ones in  whole molecules of 5 and 6.  

Analysing angle values, both methods show angles at ortho positions to 
nitrogen atoms, i.e. angle N5-C6-C6a for 5, and angle C4a-C5-N6 for 6 as the 
largest ones. Both methods show for 5 as the smallest the angles C6a-C10a-
C10b; the smallest angles for 6 calculated by AM1 and by DFT methods are 
C10b-C4a-C5 and C6a-C10a-C10b, respectively.  

Comparing angle values in  whole molecules of 5 and 6, the largest 
angles are those at NH group, i.e. C10-N11-S12 and C7-N11-S12, respectively.  
 
Conclusion 
 
 The procedure of synthesis of two isomeric diazaphenanthre-
nesulfonamides 5 and 6 is given. Due to similar structures of  5 and 6, their 
meltig point values are comparable. The theoretical UV spectral data of  5 and 6 
have been calculated by AM1 method, and correlations of experimental and 
theoretical wavenumber values have been made. 
 The calculation of total energy values of 5 and 6, as well as their 
geometry optimisation were made by AM1 and DFT methods. The total energy 
values of  5 and 6 and their stabilities calculated by AM1 method are similar to 
each other as well as those calculated by DFT method. In geometry 
optimisation of  5 and 6 so AM1 as DFT calculations indicate the S12-C15 bond 
as the longest one in both 5 and 6 molecules.   
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Obliczenia struktury diazafenantrenosulfonamidów 
metodami AM1 CI i DFT B-3 LYP 
 

Streszczenie: Przeprowadzono syntezę dwóch diazafenantrenosulfonamidów. 
W celu obliczenia teoretycznych wartości widm UV tych związków użyto 
metodę AM1 CI; optymalizację ich geometrii  wykonano metodami AM1 CI i DFT 
B-3 LYP. 
 
Słowa kluczowe: diazafenantrenosulfonamidy, liczba falowa, obliczenia, opty-
malizacja geometrii, widma UV 
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Calculations of reactivity of isomeric  
1,5- , 1,6- and  4,6-diazaphenanthrenes 
 

Abstract: Theoretical determination of the reactivity of isomeric 1,5-, 1,6- and  
4,6-diazaphenanthrenes has been made by analysis of their thermodynamic 
stability as well as considering Fukui reactivity indices. Calculations have been 
performed by semiempirical AM1 method. Obtained results are compatible 
with experimental data. 
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Introduction  
 

Isomeric 1,5-, 1,6- and 4,6-diazaphenanthrenes (dap) 1–3 and their 
derivatives are intensively studied  due to their interesting  reactivity [1,2] and 
biological activities [3] (Fig. 1). Reactions of daps afford their carbon and 
nitrogen substituted derivatives. To carbon substituted derivatives belong 
formyl- [4], methyl- [5], hydroxyethyl- [6,7], nitro- [3], amino- [8] and azo- [9] 
daps. 
 

 
 
Figure 1. Formulas of 1,5-, 1,6- and 4,6-diazaphenanthrenes 
 
 Due to the presence of nitrogen atoms in the molecule, daps may be 
submitted to quaternization reaction leading to N-methyl- [10],  N-ethyl- [11], 
N-haloalkyl- [12], N-ethoxycarbonyl- [13] and N-phenacyldaps [14],  these both 
latter species being of interest  as precursors of 1,3-dipoles in cycloaddition 
reactions [15, 16]. 
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 The presence of nitrogen atoms in the dap molecule besides 
quaternization reactions enables formation of their N-oxides [17] and 
complexes with transition metal ions [18]. One should mention also tetracyclic 
compounds obtained from daps [19, 20]. 
 Having in view a variety of products synthesized from daps, the 
determination of their reactivity seems to be important. For calculations the 
semiempirical AM1  method has been chosen since its time of work is not so 
long as in the case of ab initio calculations. 
 
Experimental 
 
 Calculations were made with full geometry optimalization on the 
Pentium III 733 MHz computer with two processors as well as on PC computer 
with a Pentium 266 MHz processor. For calculation of reactivity indices of 1–3 
the AM1 method of the MOPAC 1993 program has been used. All stationary 
states have been optimized to the gradient norm 0.2 using EF procedure.  

To take into account the solvent influence, additionally  the COSMO 
algorithm (Conductor-like Screening Model), MOPAC 1993 has been applied 
[21]. The solvent in the COSMO method is simulated by its dielectric constant 
EPS, effective solvation radius Rsol and by the NSPA parameter determining the 
solvation density. Calculations have been made for temperature of 298, 318, 
338, 358, 378 and 398K  in the simulated presence of acetonitrile as a solvent; 
the EPS was taken as 37.5,  for Rsol equal to 1A and for NSPA equal to 42. 
 
Results and discussion 
 
 The considered 1–3 molecules have two nitrogen atoms as potential 
reactive centers,  therefore the determination of differences in the reactivity of 
both N atoms is of interest; for this purpose the thermodynamic stability of 
corresponding forms was made and the calculated values have been compared 
with experimental results. 
 Generally the reactivity indices are classified into static and dynamic  
ones [22, 23]. According  to Hammond postulate [24], for exothermic reactions 
the early transition state is important, i.e. the geometric and thermodynamic 
parameters of the transition state resemble starting materials, therefore in this 
case the static indices may be used for the reactivity determination. 
 On the other hand, for endothermic reactions the transition states are 
structurally similar to products, it is the case of the late transition state, and 
here dynamic reactivity indices are the most convenient (Fig. 2). 
 



 

 

 Calculations of reactivity of … 115 

 

 

Su bstrate 

P ro duc t 

T ra nsi tion  sta te 

Re ac tion  c oor din ate  

E
n
e
rg

y
 

 

E
n

er
g

y 

 

S u b s tr at e 

P ro du c t 

T ra ns i ti on  s ta t e 

R e ac ti o n  c o o r d in at e   
 
Figure 2. The plots of reaction energy for exothermic and endothermic steps 
 
 Since reactions of 1–3 with 2-haloethanol are endothermic, the 
reactivity of substrates was examined taking into account the thermodynamic 
analysis of products. Quaternization of 1–3  may theoretically occur on the 
nitrogen atom of the side or central ring, in each case affording two 
regioisomers (Fig. 3). 
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4,6-dap systems 
 

 
 
Figure 3. Possible regioisomers formed in the reaction of 1–3 with 2-chloro-
ethanol. 
 
 The lower energy of formation of one from among two regioisomers 
indicates the higher probability of its formation, on the condition however that 
the process is under the thermodynamic control. 
 According to literature [25], the pyridinium salts may occur as the 
ionized form A, typical for aqueous solutions, or as the nonionized form B, 
prevailing in nonaqueous solutions, therefore the thermodynamic values of 
both theoretically possible regioisomeric forms have been calculated. The 
calculation results are given in Table 1. 
 
Table 1 Thermodynamic properties of 1–3 derivatives I–VI 

Compound Т, K 0

T∆H , kcal/mol 
0

T∆S , cal/mol ·K 
0

T∆G , kcal/mol 

I A 

298 -3.083 105.1 -34.403 

318 -2.057 108.4 -36.528 

338 -0.960 111.8 -38.748 

358 0.206 115.1 -41.000 

378 1.441 118.5 -43.352 

398 2.743 121.8 -45.733 

I B 

298 -5.725 105.0 -37.015 

318 -4.678 108.4 -39.149 

338 -3.559 111.8 -41.347 

358 -2.369 115.2 -43.611 

378 -1.109 118.6 -45.940 

398 0.219 122.0 -48.337 
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Table 1. cont. 

Compound Т, K 
0

T∆H
, kcal/mol 

0

T∆S
, cal/mol ·K 

0

T∆G
, kcal/mol 

II A 

298 -1.006 103.0 -31.700 

318 0.010 106.3 -33.793 

338 1.097 109.6 -35.948 

358 2.254 112.9 -38.164 

378 3.481 116.2 -40.443 

398 4.775 119.6 -42.826 

II B 

298 3.404 105.6 -28.065 

318 4.475 109.1 -30.219 

338 5.619 112.6 -32.440 

358 6.835 116.1 -34.729 

378 8.121 119.6 -37.088 

398 9.477 123.1 -39.517 

III A 

298 -3.960 103.4 -34.773 

318 -2.947 106.7 -36.878 

338 -1.863 110.0 -39.043 

358 -0.709 113.3 -41.270 

378 0.514 116.7 -43.599 

398 1.804 120.0 -45.956 

III B 

298 -5.736 104.1 -36.758 

318 -4.696 107.5 -38.881 

338 -3.585 110.9 -41.069 

358 -2.402 114.3 -43.321 

378 -1.150 117.7 -45.641 

398 0.172 121.1 -48.026 

 IV A 

298 -1.125 102.9 -31.789 

318 -0.111 106.1 -33.851 

338 0.975 109.5 -36.036 

358 2.131 112.8 -38.251 

378 3.356 116.1 -40.530 

398 4.650 119.4 -42.871 

IV B 

298 2.275 107.0 -29.611 

318 3.357 110.5 -31.782 

338 4.511 114.0 -34.021 

358 5.736 117.6 -36.365 

378 7.032 121.1 -38.744 

398 8.379 124.6 -41.212 
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Table 1. cont. 

Compound Т, K 
0

T∆H
, kcal/mol 

0

T∆S
, cal/mol ·K 

0

T∆G
, kcal/mol 

V A 

298 -1.798 101.8 -32.134 

318 - 0.811 105.0 -34.201 

338 0.245 108.3 -36.360 

358 1.371 111.5 -38.546 

378 2.565 114.7 -40.792 

398 3.827 118.0 -43.137 

V B 

298 -6.734 101.6 -37.011 

318 -5.727 104.9 -39.083 

338 -4.644 108.2 -41.216 

358 -3.493 111.5 -43.410 

378 -2.272 114.8 -45.666 

398 -0.982 118.1 -47.986 

VI A 

298 -1.252 100.8 -31.290 

318 -0.298 103.4 -33.179 

338 0.727 107.0 -35.439 

358 1.820 110.2 -37.632 

378 2.981 113.3 -39.846 

398 4.208 116.5 -42.159 

VI B 

298 1.175 103.9 -29.211 

318 2.775 107.2 -31.315 

338 3.871 110.6 -33.512 

358 5.036 113.9 -35.740 

378 6.269 117.3 -38.070 

398 7.570 120.6 -40.429 

 
 When calculations for I–VI were made in the gaseous phase, the 
localization  of ionized forms was impossible, in all cases only nonionized B 
forms have been obtained. However, when the solvent effect was taken into 
account, both ionized and nonionized forms could be localized. 
 For considered compounds, on the basis of Gibbs-Helmholtz equation 

(equation 1) and calculated by AM1/COSMO method the enthalpy 0

T∆H  and 

entropy 0

T∆S  values, the Gibbs energy 0

T∆G  (Table 1) has been determined.   

  

                                                 0

T∆G    =   0

T∆H   ─  T 0

T∆S                                          (1) 
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 The standard thermodynamic potentials 0

T∆g  of the A → B conversion 

for I – VI have been obtained from the difference between Gibbs energy values 
of A and B (equation 2). 
 

                                             0

T∆g    =   0

T∆G  (B)   ─    0

T∆G  (A)                               (2) 

 
 Then using vant’Hoff equation (3), the thermodynamic pressure 
equilibrium constants Kap were calculated (Table 2). 
 

      (3) 
 

Table 2. Standard thermodynamic potential values  0

T∆g    and thermodynamic 

pressure equilibrium constants  Kap for the A → B conversion of I–VI 

T  (K) 
kcal/mol)( ∆g

0

T  Kap 

 

kcal/mol)( ∆g
0

T

 

Kap 

  

298 -2.612 82.37016 3.635 0.00216 

318 -2.621 63.30925 3.575 0.00349 

338 -2.599 47.93416 3.508 0.00539 

358 -2.611 39.27179 3.435 0.00800 

378 -2.588 31.36452 3.355 0.01148 

398 -2.604 26.91704 3.309 0.01523 

   

298 -1.985 28.56914 2.178 0.02527 

318 -2.003 23.80691 2.069 0.03784 

338 -2.026 20.42275 2.015 0.04977 

358 -2.051 17.87256 1.887 0.07046 

378 -2.042 15.16105 1.786 0.09275 

398 -2.070 13.70165 1.659 0.12273 

 

  

Kap  =  exp      
∆g

o
T

R .T

_

I A             I B II A             II B

III A             III B IV A             IV B



 
 
120 Małgorzata Deska

 

 

Table 2. cont. 

T  (K) kcal/mol)( ∆g
0

T  Kap 

 

kcal/mol)( ∆g
0

T

 

Kap 

   

298 -4.877 37.76008·102 2.079 0.02986 

318 -4.882 22.67247·102 1.864 0.05234 

338 -4.856 13.80815·102 1.927 0.05674 

358 -4.864 9.32380·102 1.892 0.06997 

378 -4.874 6.58042·102 1.776 0.09399 

398 -4.849 4.60155·102 1.730 0.11219 

  
 The analysis of values from the Table 2 has shown that the conversion 
of A form into B is possible only in the case of I, III and V molecules, this fact 
being confirmed by a rather high  Kap constant values for these conversions. 
With higher temperature, the decrease of the Kap values is observed. 
 The comparison of I, III and V with II, IV and VI, respectively, using data  
of the Table 1, shows that the ionized forms are energetically favored in the 
case of II, IV and VI, while nonionized ones in the case of I, III and V. 
 The calculated values correlate well with experimental results. However 
it should be noted, that they are true only in the case of reactions under 
thermodynamic control. 
 When the reaction is under kinetic control, the reactivity of substrates 
should be studied by static reactivity indices. The susceptibility for electrophilic 
substitution may be characterized for each molecule position by its electron 
density [26].  
 To explain the direction of quaternization of 1–3, the Fukui reactivity 
indices for electrophilic substitution, occurring on nitrogen atoms have been 
calculated. 
 The reactivity index, proposed by Fukui is based on the statement that 
the frontier orbitals of reagents interact mainly in reactions and that the 
electron density on the frontier orbitals in the reaction center [27-29] is a 
crucial factor of the reactivity of the given position in the molecule. 
 For the reaction with electrophile, the index called the frontier electron 
density, i.e. the fr

E index, may be calculated from the equation (4). 
  

V A             V B VI A            V I B
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                                           fr
E   =  2 Cr

2                                                      (4) 
 
 Cr  is the coefficient determining the contribution of atomic orbital in 
the molecular orbital on the r atom. 
 
 The calculated reactivity indices for electrophilic substitution of 1–3 are 
given in the Table 3. The higher frontier electron density fr

E   on nitrogen atoms 
at 5 and 6 positions shows the higher reactivity of nitrogen atoms in these 
positions as compared to that at 1 and 4 positions. These results are in 
accordance with experimental data. 
 
Table 3. Fukui reactivity indices calculated for electrophilic substitution of 1–3 

Compound Position 
Fukui reactivity indices 

in gas phase in acetonitrile 

1 
N1 0.0002 0.0004 

N5 0.0640 0.0640 

2 
N1 0.0104 0.0134 

N6 0.174 0.1934 

3 
N4 0.0050 0.0154 

N6 0.0916 0.0776 

 
 A quite different approach to reactivity problem is  given by analysis of 
effective charge values on particular atoms in molecule. The effective charge 
values  in molecules may be obtained by taking into account not only the 

electron π charge, but also the charge of the atomic core [26]. The effective 
charge values [30] calculated by AM1 method,  present on nitrogen atoms of  
1–3 are given in the Table 4. 
 
Table 4. The effective charge values  of 1–3 calculated by AM1 method 

Compound Position Effective charge 

1 
N1 -0.133 

N5 -0.125 

2 
N1 -0.140 

N6 -0.125 

3 
N4 -0.114 

N6 -0.125 

 
 Electrophiles are effective electron acceptors, and they attack positions 
of high electron density. The above calculations (Table 4)  show that so for 1 as 
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for 2 the reactive position should be the N1 atom. This result does not agree 
with experimental data. In the case of 3, however, the calculations are in 
accordance with experimental observations. 
 
Conclusion  
 
 The above calculations have shown for 1–3 the highest reactivity of 
nitrogen atoms in 5 and 6 positions. This result was obtained so by analysis of 
thermodynamic stability of 1–3 as well as using Fukui reactivity indices. The 
calculation results correlate well with experimental data. 
 However, analysing  effective charge values on nitrogen atoms of 1–3, 
the compatibility of theoretical results with experimental data was achieved 
only for 3. 
 Concluding, it was shown that the orbital approach to the study of the 
reactivity of considered compounds gives better results than the analysis of 
effective charge values. 
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Małgorzata Deska 
 

Obliczenia reaktywności izomerycznych  
1,5-, 1,6- i 4,6-diazafenantrenów 
 

Streszczenie: Teoretycznie oznaczono reaktywność izomerycznych 1,5-, 1,6- 
i 4,6-diazafenantrenów badając ich trwałość termodynamiczną, jak również 
stosując indeksy reaktywności Fukui. Obliczenia wykonano półempiryczną 
metodą AM1. Uzyskane wyniki są zgodne z wartościami doświadczalnymi. 
 
Słowa kluczowe: diazafenantreny, ładunek efektywny, indeks reaktywności, 
trwałość termodynamiczna 
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Problematyka środowiskowa w kształceniu chemicznym  
a świadomość ekologiczna  
 
 

Streszczenie: Dokonano przeglądu różnych form prowadzenia edukacji  
środowiskowej (ekologicznej) w Polsce. Aktualnie obowiązujący model edukacji 
środowiskowej jest rezultatem wprowadzonej w 1999 roku reformy systemu 
szkolnego. Formalna edukacja środowiskowa w gimnazjum i szkołach 
ponadgimnazjalnych prowadzona jest dwutorowo. Treści środowiskowe mogą 
być włączone do programów nauczania poszczególnych przedmiotów, 
a ponadto funkcjonują ścieżki ekologiczne. W artykule przedstawiono 
możliwości realizacji tej problematyki w ramach nauczania chemii. Ponadto 
ukazano koncepcje prowadzenia edukacji środowiskowej w szkole wyższej na 
kierunku chemii. Uzupełnieniem formalnej edukacji środowiskowej jest 
edukacja nieformalna. Ostatecznym efektem edukacji środowiskowej powinno 
być podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. W niniejszej 
pracy przeanalizowano wyniki badań świadomości ekologicznej studentów.  
 
Słowa kluczowe: dydaktyka chemii, edukacja ekologiczna, edukacja 
środowiskowa, ochrona środowiska. 

 
Wstęp 
 

Efektywność działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego 
w dużej mierze zależy od świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej można osiągnąć poprzez 
edukację środowiskową. O roli edukacji w rozwiązywaniu problemów 
środowiskowych świadczą dokumenty z licznych konferencji 
międzynarodowych, które odbywają się już od ponad 30 lat.  

Zgodnie z założeniami  reformy systemu szkolnego z 1999 roku 
realizacja problematyki środowiskowej na III i IV poziomie edukacyjnym odbywa 
się w dwóch wymiarach. Treści środowiskowe zostały wkomponowane do 
programów nauczania poszczególnych przedmiotów (np. chemii w gimnazjum 
i szkołach ponadgimnazjalnych). Drugi wymiar stanowi jedna ze ścieżek 
edukacyjnych – ekologiczna, zwana edukacją ekologiczną, której realizacja 
może odbywać się w ramach nauczania różnych przedmiotów lub w postaci 
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odrębnych zajęć. Ponadto tematyka środowiskowa może być obecna na 
zajęciach pozalekcyjnych (np. koło chemiczne lub ekologiczne). Aktualny model 
edukacji ekologicznej w Polsce zamieszczono w pracy [1]. 
 
Problematyka zagrożeń i ochrony środowiska w kształceniu chemicznym 

 
W pracach [2, 3] zamieszczono analizę programów nauczania chemii 

w gimnazjum pod kątem zawartości w nich problematyki dotyczącej zagrożeń 
i ochrony środowiska. W analizowanych programach nauczania chemii 
w gimnazjum  najwięcej miejsca poświęcono  zanieczyszczeniom powietrza 
i zanieczyszczeniom wody, uwzględniono dziurę ozonową, efekt cieplarniany 
i kwaśne deszcze. Ponadto w niektórych programach poruszono problem 
skutków wykorzystania promieniotwórczości (przede wszystkim energetyki 
jądrowej). Natomiast w programach nauczania chemii w szkołach 
ponadgimnazjalnych znalazły się m.in. takie zagadnienia: zanieczyszczenia 
powietrza, wody i gleby oraz sposoby walki z nimi, smog, efekt cieplarniany, 
kwaśne deszcze, niszczenie warstwy ozonowej, eutrofizacja, odpady 
przemysłowe i komunalne oraz problem ich zagospodarowania, niewłaściwe 
wykorzystanie substancji chemicznych jako przyczyna zagrożenia środowiska   
[4]. 

W kształceniu chemicznym tkwią duże możliwości eksponowania 
zagadnień dotyczących zagrożeń i ochrony środowiska, a ich wykorzystanie 
wymaga odpowiedniego przygotowania nauczycieli w tym zakresie. 

Według Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej edukacją ekologiczną 
należy objąć absolwentów wszystkich szkół wyższych. W dokumencie tym 
zwrócono uwagę na przekazywanie wiedzy kompleksowej, która uwzględniałaby 
uwarunkowania przyrodnicze, techniczne, społeczne i ekonomiczne ochrony 
środowiska. Studia kompleksowe są niezbędne jako źródło kadr nauczycielskich 
oraz pożądane ze względu na potrzeby podnoszenia ogólnego poziomu 
intelektualnego [5]. 

Wydaje się, że najlepszym sposobem przygotowania przyszłych 
nauczycieli do realizacji problematyki środowiskowej jest uwzględnienie jej  na 
zajęciach z dydaktyk przedmiotowych. W przypadku studiów chemicznych 
byłaby to dydaktyka chemii i taka koncepcja została przyjęta np. w Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie. Program dydaktyki chemii obejmuje wykłady, 
zajęcia laboratoryjne i konwersatoryjne oraz zajęcia w szkołach ćwiczeń. 
Odniesienia do problematyki środowiskowej znaleźć można w następujących 
tematach wykładów: 

 

− Cele kształcenia chemicznego. Taksonomie celów kształcenia; 

− Zasady dydaktyczne w ujęciu prakseologicznym; 
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− Metody nauczania i ich klasyfikacja. Rola metod (technik) aktywizujących  
w kształceniu chemicznym; 

− Programy nauczania chemii  dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 

− Środki dydaktyczne w nauczaniu chemii; 

− Rola podręcznika szkolnego w nauczaniu chemii; 

− Kształcenie multimedialne; 

− Wykorzystanie Internetu w kształceniu chemicznym; 

− Wyposażenie szkolnej pracowni chemicznej. Bezpieczeństwo pracy 
w szkolnej pracowni chemicznej; 

− Ścieżki edukacyjne w nauczaniu chemii; 

− Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów; 

− Praca z uczniem zdolnym w zakresie chemii (koło chemiczne). 
 
W ramach zajęć konwersatoryjnych z dydaktyki chemii przewidziano 

m.in. analizę programów nauczania chemii oraz podręczników dla gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych pod kątem zawartości w nich treści związanych 
z zagrożeniami i ochroną środowiska, opracowanie koncepcji konkretnych lekcji 
dotyczących problematyki środowiskowej oraz analizę dostępnej literatury 
z tego zakresu. Duże możliwości prezentowania problematyki środowiskowej 
tkwią na zajęciach laboratoryjnych (propozycje doświadczeń zamieszczono np. 
w [6]). Realizacja zajęć w szkołach ćwiczeń polega m.in. na przygotowywaniu 
przez studentów  lekcji do praktycznego przeprowadzenia. Przykładowo można 
tu wymienić następujące tematy lekcyjne dla gimnazjum: „Zanieczyszczenia 
wód”, „Sposoby usuwania zanieczyszczeń wody”, „Rola CO2 w przyrodzie – 
efekt cieplarniany”, „Wykorzystanie surowców naturalnych a ochrona 
środowiska”.  

W pracy [7] przedstawiono metody i formy pracy wykorzystywane 
podczas  zapoznawania studentów z tematyką środowiskową w ramach kursu 
dydaktyki chemii w Akademii Podlaskiej. Tematyka poświęcona ochronie 
środowiska w praktyce szkolnej została włączona do programu zajęć z metodyki 
nauczania chemii w UMCS [8].    
 
Badania świadomości ekologicznej studentów 
 

W niniejszej pracy zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych  
świadomości ekologicznej studentów trzech kierunków: chemii, ochrony 
środowiska i biotechnologii Akademii im. J. Długosza. Badania te nie pretendują 
do kompleksowych, a skoncentrowano się w nich tylko na niektórych 
elementach świadomości ekologicznej. Badano mianowicie stosunek 
ankietowanych do problematyki środowiskowej oraz ich wiedzę z zakresu 
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chemicznych aspektów zagrożenia środowiska. Badania te stanowią 
kontynuację wcześniejszych prac [9–11].  Wyniki badań przedstawiono 
graficznie na rysunkach 1–3. Kwestionariusz ankiety zawierał 25 pytań 
zamkniętych i półotwartych, a odpowiedziało na nie 502 studentów. 

Pierwsze pytanie ankietowe dotyczyło zainteresowania studentów 
problemami ochrony środowiska. Ponad 85% badanych studentów  
zadeklarowało zainteresowanie tą tematyką (odpowiedź 1 a na rysunku 1); 
a pozostałe możliwości wyboru odpowiedzi były następujące: b–tylko wtedy, 
gdy mnie to dotyczy, c–raczej nie, d–nie, e – inne). Drugie pytanie brzmiało: Jak 
ocenia Pan(i) stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Polsce? Jako 
średni  uznało ten stopień  67,2% ankietowanych studentów (odp. 2 b;  pozo-
stałe możliwości wyboru odpowiedzi: a–bardzo wysoki,  c–niski, d–nie mam 
zdania na ten temat, e – inne). Odpowiadając na kolejne pytanie, studenci mieli 
ocenić stopień zanieczyszczenia środowiska w Częstochowie. Dla  ponad 66% 
badanych studentów chemii jest on średni (odp. 3 b, a pozostałe: a–bardzo 
wysoki, c–niski, d–nie mam zdania na ten temat, gdyż nie mieszkam 
w Częstochowie, e – inne).  

Na czwarte pytanie Czy Pana(i) zdaniem przeciętny obywatel ma wpływ 
na stan środowiska naturalnego? ponad 91% ankietowanych odpowiedziało 
twierdząco, co stanowi jednak pewne zaskoczenie (odp. 4 a, pozostałe: b–raczej 
nie, c–nie, d–trudno powiedzieć, e – inne). Na pytanie: Co według Pana(i) 
wpływa najbardziej na zanieczyszczenie środowiska w Polsce? ankietowani 
najczęściej wskazywali na odpady przemysłowe (odp. 5 b, pozostałe: a–środki 
chemiczne stosowane w rolnictwie, c–komunikacja samochodowa, d–odpady 
komunalne, e – inne). Pytanie 6. dotyczyło rodzaju energetyki, który należy 
rozwijać w przyszłości. Najwięcej zwolenników mają elektrownie wiatrowe i 
hydroelektrownie (odpowiednio 41,3% - odp. 6 a i 34,9% – odp. 6 c; pozostałe: 
b–elektrownie atomowe, d-elektrownie węglowe, e–inne) (Rys. 1).  

Następne pytanie 7. dotyczyło przewidywań na temat stanu środowiska 
naturalnego w Polsce w przyszłości. Rozrzut odpowiedzi na to pytanie był duży, 
a najwięcej studentów uważa, że stan środowiska będzie raczej lepszy (41,0% – 
odp. 7 b) Natomiast prawie 21% jest zdania, że będzie raczej gorszy (odp. 7 d; 
pozostałe: a–będzie zdecydowanie lepszy, c–pozostanie bez zmian, e–będzie 
zdecydowanie gorszy, f–trudno przewidzieć, g–inne).  

Pytanie 8. polegało na wskazaniu gazów, które mają największy wpływ 
na zanieczyszczenie atmosfery. Właściwego wyboru dokonało blisko 82,6% 
badanych (odp. 8 c). Kolejne pytanie dotyczyło „kwaśnych deszczy”, a zadaniem 
ankietowanych było określenie pH. Ponad ¾ studentów wybrało prawidłową 
odpowiedź (9 a). Na pytanie 10, w którym poproszono o podanie głównego 
sprawcy „efektu cieplarnianego”, prawie 62% studentów udzieliło poprawnej 
odpowiedzi (10 b). W odpowiedzi na pytanie 11 należało podać główną 
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przyczynę powstawania „dziury ozonowej”, a prawidłowo uczyniło to 87,6% 
studentów (11 c). Z tematyką tą związanie było następne polecenie, które 
polegało na wskazaniu molekuł katalizujących rozpad ozonu. Pełną odpowiedź 
znało 27,4% studentów (12 c). Odpowiadając na kolejne pytanie, należało 
podać skład pierwiastkowy freonów, a znało go ponad 58% studentów (13 a).  

W odpowiedzi na pytanie 14 oczekiwano od ankietowanych podania 
substancji dodawanej do benzyny w celu podniesienia jej liczby oktanowej, a 
powodującej zanieczyszczenie środowiska. Właściwą odpowiedź (14 b) wybrało 
57,5% studentów. Odpowiadając na następne pytanie 15. (nie pokazano 
graficznie), ankietowani mieli uszeregować podane rodzaje wód według 
malejącego stopnia czystości. Dla 42,9% odpowiadających kolejność była 
następująca: woda mineralna, woda podziemna, woda powierzchniowa i woda 
opadowa (Rys. 2).  

Dwa następne pytania sondowały znajomość definicji eutrofizacji (pyt. 
16) i biodegradacji (pyt. 17). Znajomością pierwszej definicji wykazało się 80,5% 
(odp. 16 b), a drugiej prawie 71% (odp. 17 a) ankietowanych. Pytanie 18. 
dotyczyło terminu „zdrowa żywność”, a studenci kojarzą go z produktami 
z „ekologicznych gospodarstw rolnych” (64,3%, odpowiedź 18 b). Odpowiadając 
na pytanie 19. należało wskazać najlepszy sposób składowania odpadów 
promieniotwórczych. Najwięcej ankietowanych (66,5%) uważa, że najlepiej je 
składować w nieczynnych wyrobiskach starych kopalni (odp. 19 b). Następne 
pytanie 20. dotyczyło znajomości terminu monitoring środowiska i nie sprawiło 
problemów ankietowanym, gdyż prawidłowo odpowiedziało na nie  94,0% 
studentów (odp. 20 d). Na pytanie: Co według Pana(i) należałoby zrobić 
z zakładem przemysłowym uciążliwym dla środowiska, a znajdującym się na 
terenie o dużym bezrobociu? ponad 59% badanych podaje różne możliwości 
rozwiązania problemu (odp. 21 d), a tylko 7,4% proponuje zamkniecie zakładu.  

Następne pytanie 22. dotyczyło segregacji odpadów. Ponad 66% nie 
segreguje odpadów z powodu braku odpowiednich pojemników. Na pytanie 
23.: Co uważa Pan(i) za najbardziej godne napiętnowania z punktu widzenia 
zachowania środowiska? 56,7% studentów wskazało na wywożenie odpadów 
komunalnych do lasu (odp. 23 c; pozostałe odpowiedzi: a-wypalanie traw w 
okresie wiosennym i jesiennym, b–posypywanie dróg solą w okresie zimowym, 
d-mycie samochodów w rzece, e–nielegalne wycinanie drzewek na świąteczne 
choinki, f–inne).  

Wcześniej wspominano już, że telewizja stanowi główne źródło 
informacji o zagrożeniach środowiska. W odpowiedziach ankietowanych 
studentów na pytanie 24. najważniejszym dla nich źródłem informacji na ten 
temat pozostaje telewizja, ale jej pozycja nie jest tak dominująca jak we 
wcześniejszych badaniach. Wskazało na nią 35,3% studentów (odp. 24 b; 
pozostałe: a–prasa, c–radio, d–wyższa uczelnia, e–internet, f–inne). Jak się 
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powszechnie uważa, stan świadomości ekologicznej Polaków jest niski. Taką 
opinię podziela 69,7% ankietowanych studentów (odp. 25 c) (Rysunek 3). 

 
Odp. 1. Odp. 2. 

  
Odp. 3. Odp. 4. 

  
Odp. 5. Odp. 6. 

  
 
Rys. 1. Odpowiedzi na pytania 1-6  
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Odp. 7. Odp. 8. 

  
Odp. 9. Odp. 10. 

  
Odp. 11. Odp. 12. 

  
Odp. 13. Odp. 14. 

 
 
Rys. 2. Odpowiedzi na pytania 7-14  
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Odp. 16. Odp. 17. 

  
Odp. 18. Odp. 19. 

  
Odp. 20. Odp. 21. 

  
Odp. 22. Odp. 23. 
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Odp. 24. Odp. 25. 

  
 

Rys. 3. Odpowiedzi na pytania 16-25 
 

Podsumowanie 

 Analiza wyników przeprowadzonych badań świadomości ekologicznej 
wskazuje na zadawalające odpowiedzi na większość zadanych studentom 
pytań. Mniejszy odsetek poprawnych odpowiedzi stwierdzono w przypadku 
pytań bardziej szczegółowych (np. pytania: 10, 12, 13, 14).  
 Stan świadomości ekologicznej studentów uznać należy za wyższy od 
ogólnego poziomu polskiego społeczeństwa. Wpływ na taki stan rzeczy ma 
niewątpliwie edukacja ekologiczna prowadzona na różnych etapach kształcenia. 
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Ignacy Łukasiewicz – twórca oświetlenia naftowego  
i prekursor przemysłu petrochemicznego  
 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono życie i działalność naukową Ignacego 
Łukasiewicza – prekursora przemysłu petrochemicznego i projektanta pierwszej 
lampy naftowej. Opisano historię początkowego okresu wydobycia i destylacji 
ropy naftowej oraz scharakteryzowano produkty jej przerobu. Omówiono 
również rodzaje lamp naftowych służących do oświetlenia na przełomie XIX i XX 
wieku. 
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Wstęp 
 
  Rozwój przemysłu naftowego w Polsce, i zarazem na świecie, datuje się 
od roku 1853, tj. od chwili, gdy szpital główny we Lwowie, zwany „u Pijarów” na 
Łyczakowie swoje pomieszczenia oświetlił lampami naftowymi. Zapoczątkował 
ten rozwój Ignacy Łukasiewicz, z zawodu aptekarz. Lampy naftowe oświetliły 
wystawę lwowskiej apteki „Pod Złotą Gwiazdą”, gdzie Łukasiewicz pracował 
i prowadził swe badania nad destylacją ropy naftowej. Zapalenie pierwszej 
lampy naftowej było podwójnym sukcesem Łukasiewicza – oprócz konstrukcji 
nowej lampy wykazał, że z ropy naftowej można otrzymać nowy produkt, naftę 
nadającą się do celów oświetleniowych [1]. 

 Do czasów Łukasiewicza panowało powszechne przekonanie, że ani 
ropa ani jej destylaty nie nadają się do oświetlenia. Sama ropa przy paleniu 
wydziela czarny dym i przykry zapach, ponadto łatwo gaśnie. Natomiast 
destylaty uważano za niebezpieczne, gdyż były łatwo palne, skłonne do 
eksplozji, a w lampach płomienie były trudne do uregulowania, szybko słabły, 
ciemniały, silnie kopciły i wreszcie gasły. Stąd ogólna niechęć do ropy naftowej 
i jej destylatów, tym bardziej, że były do dyspozycji bardzo dobre oleje 
oświetleniowe z łupków bitumicznych. Na tym tle zrozumiałe jest dlaczego tak 
dużo uwagi poświęcił Łukasiewicz popularyzacji nowego paliwa – nafty. 
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Życiorys 
  

Ignacy Łukasiewicz urodził się w Zadusznikach nad Wisłą w rodzinie 
ziemiańskiej 8 marca 1822 roku jako syn Józefa i Apolonii ze Świetlików. 
Otrzymał na chrzcie imiona Jan Boży, Józef, Ignacy. Początkowo uczył się 
w domu, potem uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie, gdzie ukończył cztery 
klasy gimnazjalne w 1836 roku. Następnie przenosi się do Łańcuta i podejmuje 
pracę w aptece Antoniego Swobody w charakterze praktykanta aptekarskiego. 
Aptekarz Swoboda uważa go za „człowieka czynnego i porządnego, a przy tym 
przywiązanego do jego domu”. 

Już po czterech latach, w 1840 roku, czyli w najbliższym możliwym 
według ówczesnych przepisów terminie Łukasiewicz zdał egzamin kończący 
praktykę w Rzeszowie, po którym awansował na pomocnika aptekarskiego. Po 
egzaminie pracował jeszcze 14 miesięcy w Łańcucie, liczącym wówczas około 
2000 mieszkańców. Był to w życiu Łukasiewicza bardzo ważny okres, w ciągu 
którego zetknął się po raz pierwszy z problemami oświetlenia mieszkań. Istniała 
tu należąca do właściciela Łańcuta, Alfreda Potockiego fabryka leków, która 
wytwarzała produkt oparty na spirytusie, wykorzystywany do oświetlenia. 
Pracował w tej fabryce chemik Aleksander Tarłowski, z którym niejednokrotnie 
spotykał się Ignacy Łukasiewicz. Tematyka rozmów dotyczyła zagadnień 
związanych z oświetleniem. 

W dniu 6 października 1841 roku dziewiętnastoletni Ignacy Łukasiewicz 
przenosi się do apteki Edmunda Hübla w Rzeszowie na stanowisko pomocnika 
aptekarskiego. Następnie 15 sierpnia 1848 roku podejmuje pracę we Lwowie 
w aptece należącej do Piotra Mikolascha. Była to najlepsza lwowska apteka 
zwana „Apteką pod Złotą Gwiazdą”. 

Jednak z wykształceniem, którym mógł się formalnie legitymować, 
musiałby Łukasiewicz całe życie pozostać na podrzędnym stanowisku 
pomocnika aptekarskiego, dlatego pragnie ukończyć dwuletni kurs farmacji na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Warunki materialne Łukasiewicza były ciężkie, po 
roku studiów zmuszony był zwrócić się do ministra oświaty we Wiedniu 
z prośbą o zezwolenia na zdawanie egzaminów bez obowiązku uczęszczania na 
drugi rok studiów. Podanie zostało jednak odrzucone. Zapytany o przyczynę 
odmowy kierownik Studium Farmaceutycznego Sawiczewski oświadczył, że 
Łukasiewicz nie wysłuchał na uniwersytecie farmakologii, a bez tego nie można 
przystąpić do egzaminu magisterskiego. Rozgoryczony Łukasiewicz udał się na 
dalsze studia do Wiednia, gdzie w pracowni profesora chemii analitycznej 
Radtenbachera wykonał pracę dyplomową pt. „Baryta et Anilinum”, na 
podstawie której w lipcu 1852 roku uzyskał tytuł magistra farmacji. 

Następnie powrócił do Lwowa i otrzymał posadę w aptece Mikolascha. 
Tam poznał magistra Jana Zeha, z którym rozpoczął pracę nad oczyszczaniem 



 

 

 

 

ropy naftowej; zamierzał ją stosować do celów leczniczych i oświetleniowych.
W wyniku tych badań, które polegały na zastosowaniu destylacji 
frakcjonowanej uzyskano w 
frakcji benzynowych i oddzielono go od pozostałych ciężkich węglowodorów, 
stanowiących oleje techniczne i asfalty.

Frakcją specjalnie przydatną do oświetlenia okazała się nafta, jednak 
należało jeszcze przeprowad
Łukasiewicz stwierdził: „Próbuję świecić, oczywiście w lampie od oleju, zbiornik 
zapala się od wewnątrz, rozsadza i omal mnie nie poparzyło”.

Od tej chwili Łukasiewicz zdecydowanie przystąpił do opracowania 
konstrukcji lampy, przystosowanej do nowego paliwa. Pomocny mu jest przy 
tym blacharz lwowski Adam Bratkowski. Był to zdeklasowany szlachcic, 
osierocony w dzieciństwie. Zmuszony zarabiać na życie nauczył się 
artystycznego blacharstwa i około 1840 roku zało
w którym wykonywano lampy olejne, często o ozdobnej formie. Bratkowski 
zastosował do tych lamp okrągły palnik systemu „Arganda” z wysokim 
kominkiem i podwiewem od dołu. Łukasiewicz udał się do te
Lwowie blacharza z proś
paliwa, tj. nafty według jego pomysłu.

Wynalazek Łukasiewicza polegał na tym, że płomień nafty spalanej 
w lampie był podsycany odpowiednią ilością powietrza od dołu przez ażurowy 
palnik. W celu regulowania 
blasku Łukasiewicz skonstruował kominek z miki, a chcąc umożliwić stopniowe 
i ekonomiczne spalanie nafty zastosował knot bawełniany.

Pierwsza lampa Łukasiewicza, która 
zapłonęła w marcu 1853 roku w oknie 
Mikolascha we Lwowie miała formę 
cylindrycznego dzbana o jednym uchu. Mocne 
okucie z blachy chronić ją miało w razie 
eksplozji. Sukces Łukasiewicza był wielki, a 
nowy środek oświetleniowy wzbudził bardzo 
duże zainteresowanie. Ogromnym 
osiągnięciem wynalazcy i spełnieniem jego 
humanitarnych zamierzeń było zainstalowanie 
lampy naftowej na sali operacyjnej
lipca 1853 roku podczas operacji dokonanej 
przez lekarza-chirurga Zaorskiego, który 
uratował życie pacjentowi Władysławowi 
Choleckiemu [3]. 
zachowała się do naszych czasów.
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Jakość oświetlenia naftowego, łatwość obsługi lamp i niska cena nafty 
sprawiły, że lampy naftowe stały się podstawowym źródłem światła na 
przełomie XIX i XX wieku. Po skonstruowaniu lampy Łukasiewicz nie pracował 
nad jej usprawnieniem, lecz zajął się rozbudową przemysłu naftowego 
i popularyzacją nafty jako nowego paliwa oświetleniowego. 

Rozwój przemysłu naftowego spowodował, że Łukasiewicz stał się 
człowiekiem powszechnie znanym. Wyrazem zdobytej pozycji, obok coraz 
wyższych stanowisk zajmowanych w hierarchii samorządowej Galicji, było też 
mianowanie go członkiem honorowym wielu różnych towarzystw. I tak, 
przyznały mu tę godność w 1869 roku Towarzystwo Aptekarskie we Lwowie 
i Bratnia Pomoc Studentów Akademii Rolniczej w Prószkowie na Śląsku, w 1875 
roku Towarzystwo Tatrzańskie, w 1876 roku Kuratorium Bursy Młodzieżowej 
w Tarnowie, w 1877 roku Galicyjskie Towarzystwo Pedagogiczne, w 1878 roku 
Towarzystwo Muzyki Instrumentalnej „Harmonia” we Lwowie, w 1880 roku 
Towarzystwo Lekarzy Galicyjskich, w 1881 roku Krajowe Towarzystwo Naftowe 
i Bratnia Pomoc Studentów Politechniki Lwowskiej; również należy wspomnieć, 
że Łukasiewicz był honorowym obywatelem miast Jasła i Krosna. 

W 1878 roku, w 25-lecie zapalenia pierwszej lampy naftowej miała 
miejsce zorganizowana przez przemysł naftowy okolicznościowa uroczystość. 
Podczas niej wręczono Łukasiewiczowi złoty medal, który za pośrednictwem 
Józefa Ignacego Kraszewskiego wykonał grawer monachijski Adam Malinowski. 
Awers medalu przedstawiał popiersie wynalazcy, oraz w otoku napis „Ignacy 
Łukasiewicz”; na rewersie widniał napis: „Twórcy przemysłu naftowego”. 
W roku 1878 Łukasiewicz otrzymał od rządu Order Żelaznej Korony III klasy. 

Łukasiewicz był człowiekiem głęboko wierzącym. W Zaręcinie 
wybudował wraz z Karolem Klobassą neogotycki, istniejący do dziś, kościół 
parafialny. Wielu klasztorom i kościołom w diecezji przemyskiej, podobnie jak 
i cerkwiom unickim dostarczał za darmo nafty. Ta ofiarność Łukasiewicza stała 
się podstawą przyznania mu w 1873 roku przez papieża Piusa IX, na wniosek 
biskupa przemyskiego Hirschlera, orderu św. Grzegorza, oraz godności 
szambelana papieskiego z prawem noszenia insygniów. Na początku 1854 roku 
Łukasiewicz opuścił Lwów i zamieszkał w okolicach Krosna (Gorlice, Jasło, 
Polanka, Chorkówka), gdzie przebywał do końca swego życia [4]. 

Łukasiewicz należał do ludzi skromnych, unikających rozgłosu, przez 
całe życie pracował i do pracy zachęcał innych. Zmarł 7 stycznia 1882 roku. 
W życiorysie jego zamieszczonym w Sztandarze Polskim między innymi 
czytamy: „Śp. Ignacy Łukasiewicz nie zdobywał na polach bitew laurów, nie 
rodził się w złocistych pałacach i nie miał spuścizny po ojcach oprócz spuścizny 
moralnej; a mimo to zasługuje on na nazwę bohatera, który to tytuł zdobył 
sercem, silną wolą i niezmordowaną pracą. Nie fantazja nas porywa, ale to 
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wewnętrzne przekonanie, że imię śp. Ignacego Łukasiewicza wspominać będą 
jeszcze po wiekach ze czcią nasi potomkowie”[5]. 
 
Łukasiewicz jako twórca przemysłu naftowego 
 

Nafta stanowi produkt otrzymywany podczas destylacji ropy naftowej, 
tj. ciekłej kopalnej mieszaniny węglowodorów zawierającej również związki 
siarki, tlenu, azotu i wiele innych. Aby otrzymać naftę Łukasiewicz poddał ropę 
naftową destylacji frakcjonowanej, uzyskując z niej pięć zasadniczych frakcji : 1) 
tzw. eter naftowy lub petrolowy, 2) spirytus petrolowy, 3)naftę, 4) oleje, oraz 5) 
pozostałość czyli gudron. Frakcją specjalnie przydatną do oświetlenia okazała 
się nafta. W związku z powyższym Łukasiewicz w 1854 roku przenosi się ze 
Lwowa do Gorlic gdzie bierze w dzierżawę miejscową aptekę; w niej urządza 
prototyp pierwszej rafinerii ropy naftowej. Ten okres gorlicki jest bardzo ważny 
w życiu twórcy przemysłu naftowego. Za przykładem Łukasiewicza powstaje 
w zagłębiu gorlickim szereg małych, prymitywnych rafinerii. 

Z Gorlic Łukasiewicz przenosi się do Jasła. Tam Tytus Trzecieski 
zaproponował mu dostarczanie dużej ilości ropy naftowej, którą Łukasiewicz 
miał destylować w celu otrzymania nafty. Łukasiewicz tę propozycję przyjął 
i w ten sposób rozpoczyna się nowy okres w jego życiu, czyli okres jasielsko-
krośnieński. W związku z podjęciem tej oferty zbudował w Ulaszowicach pod 
Jasłem rafinerię na większą skalę. Po spłonięciu tej rafinerii Łukasiewicz zakłada 
spółkę z Trzecieskim i Klobassą, która jest pierwszym towarzystwem naftowym 
obejmującym wszystkie działy przemysłu naftowego. Odtąd Łukasiewicz pełni 
funkcję dyrektora i pełnomocnika spółki. Pod jego kierownictwem polski 
przemysł naftowy staje się znany na całym świecie [6]. 

Pionierski etap kopalnictwa polskiego opisuje Szczęsny Morawski, który 
w 1868 roku zwiedził kopalnię w Bóbrce, kierowaną przez Łukasiewicza: 
”...Obudziło się życie dotąd nieznane jakiego nie bywało... Sądziłbyś żeś 
w Ameryce. Wokoło las jeszcze. Studnia wedle studni, tu wiercą, tam pompują. 
A tam dalej rynna czarna, długa na pół sągów, gdzie niegdzie podwójna. 
Rynnami onemi płynie już drugi czy trzeci milion garncy ropy. Ropa naftowa 
płynie rynnami do zbiornika. Studzien takich w 1868 roku było już 84...” [2]. 

Rokiem przełomowym w dziejach kopalnictwa nafty był rok 1862, gdy 
po raz pierwszy wprowadzono świder wiertniczy. Stało się to za sprawą 
Jabłońskiego, którego Łukasiewicz wysłał na studia nafciarskie do Ameryki [7]. 

Zastosowanie świdra zwiększyło znacznie bezpieczeństwo życia 
i zdrowia robotnika. Otwory wiertnicze wzmacniano blaszanymi rurami, które 
chroniły je przed zasypywaniem ziemią, dzięki temu osiągano głębokość 150-
250 m. Świder poruszano początkowo ręcznie, później zastosowano małą 
maszynę parową, co znacznie poprawiło technikę wiercenia. Prawdziwym 
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postępem był tzw. kanadyjski sposób wiercenia, wprowadzony w Małopolsce 
po raz pierwszy w 1882 roku. Proces polegał na tym, że dłutem sporządzonym 
ze stali bardzo dobrej jakości drążono otwór w ziemi, który w miarę pogłębiania 
łączył szyb z rurami żelaznymi, przymocowanymi od góry tego szybu. W ten 
sposób powstaje rurociąg idący pionowo w dół aż do pokładu roponośnego. Dla 
ulepszenia wiercenia wprowadzono później system wirowy, polegający na 
wprawianiu świdra w ruch obrotowy, przez co osiągnięto wyniki przekraczające 
wielokrotnie system kanadyjski. 

Ignacy Łukasiewicz i najbliżsi jego współpracownicy, A. Jabłoński i H. 
Walter uczynili z kopalni i destylarni przez nich prowadzonych najlepszą szkołę 
nafciarzy, w której wykształciło się wielu wiertaczy i techników naftowych, 
pracujących później na innych terenach w kraju i zagranicą [2]. 

Około roku 1870 spółkę naftową rozwiązano. Klobassa zatrzymał 
kopalnię w Bóbrce, Trzecieski tereny sąsiednie, a Łukasiewicz destylarnię 
w Polance, przeniesioną później do Chorkówki, przy czym nadal sprawował 
dyrekcję całego przedsiębiorstwa. Ten fakt z dziejów narodzin kopalnictwa 
i przemysłu naftowego w Polsce świadczy o tym, że Ignacy Łukasiewicz nigdy 
nie dążył do tego by stać się właścicielem terenów naftowych, sam natomiast 
zachęcał i doradzał właścicielom terenów roponośnych by w dalszym ciągu 
przystępowali do eksploatacji ropy.  

Polski przemysł naftowy znany był już wtedy na całym świecie. 
Podkarpackie kopalnie nafty i destylarnię Łukasiewicza odwiedzili w roku 1870 
inżynierowie amerykańscy, by zapoznać się z urządzeniami polskich kopalni 
i rafinerii. W roku 1873 na Międzynarodowej Wystawie we Wiedniu Ignacy 
Łukasiewicz uzyskał medal w uznaniu jego zasług przy uruchomieniu i rozwoju 
przemysłu naftowego. 

Odkrywając właściwości ropy i otrzymanych z niej produktów Ignacy 
Łukasiewicz wyodrębnił dla przyszłych silników spalinowych benzynę i wskazał 
na źródło różnorodnych węglowodorów dla przemysłu chemicznego, z których 
chemicy po przemianach otrzymują tysiące cennych i pożytecznych produktów. 
Należą do nich między innymi farby i lakiery, sztuczny jedwab, nie tłukące się 
szkło, imitacje skóry, materiały zmydlające, środki owado- i grzybobójcze, oraz 
leki. Bardzo ważnym produktem otrzymywanym z ropy naftowej była w owym 
czasie nafta wykorzystywana w celach oświetleniowych. Obecnie nafta jest 
używana coraz rzadziej, natomiast głównym celem wydobycia ropy naftowej 
i jej przeróbki jest benzyna wykorzystywana w silnikach spalinowych. 
 
Lampy naftowe 
 

Ignacy Łukasiewicz pracując wspólnie z Jerzym Zehem w latach 1848-
1853 w Aptece „Pod Gwiazdą” należącej do Piotra Mikolascha we Lwowie 



 

 

 

 

zajmował się destylacją rop
200-300oC okazał się najbardziej przydatny do wykorzystania w celach 
oświetleniowych. Destylat ten stanowiący mieszaninę węglowodorów ciekłych 
został nazwany przez Łukasiewicza „nową kamfiną”. W związku z tym 
Łukasiewicz myśli o
w której można by 

Składała się z dwóch części: zbiornika metalowego
z przezroczystej miki w okuciu
części kominka – dolna i górna 
małe okrągłe otwory, które zapewniały ruch 
powietrza i gazów spalinowych. Gruba blacha 
żelazna i nie tłukąca się mika oraz mosiądz 
stanowiły materiał, z którego wykonano 
pierwszą w świecie lampę naftową. Lampa 
mogła być przenoszona za pomocą metalowego 
uchwytu w kształcie ucha, przymocowanego do 
górnej i dolnej części zbiornika.

Produkcja lamp naftowych ba
szybko rozwinęła się na świecie. Zasadniczym 
elementem każdej lampy naftowej jest zbiornik 
z naftą, w który wkręcony jest palnik z knotem 
przesuwanym za pomocą kółeczek zębatych. 
W zależności od rodzaju knota stosowano 
następujące palniki: 
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zajmował się destylacją ropy naftowej. Destylat otrzymany w temperaturze 
okazał się najbardziej przydatny do wykorzystania w celach 

oświetleniowych. Destylat ten stanowiący mieszaninę węglowodorów ciekłych 
został nazwany przez Łukasiewicza „nową kamfiną”. W związku z tym 

o skonstruowaniu nowej lampy z odpowiednim knotem, 
 bezpiecznie spalać otrzymany produkt i która dawałaby 

dobre oświetlenie. W tym celu zaczyna 
z lwowskim blacharzem Adamem Bratkowskim 
realizować projekt przyszłej lampy naftowej.

Lampa naftowa musiała spełniać 
następujące warunki: nie dopuszczać by płomień 
przedostawał się do wewnątrz zbiornika, palnik 
miał zapewnić dostateczną powierzchnię stykania 
się z płomieniem nafty; palnik winien mieć 
zapewniony stały i równy dopływ powietrza od 
zewnątrz oraz równy odpływ gazów spalinow
przez odpowiedni kominek. Nowa lampa musi być 
całkowicie bezpieczna; na pomyśle i konstrukcji 
pierwszej na świecie lampy naftowej odbija się 
przede wszystkim chęć zapewnienia 
bezpieczeństwa.  

Lampa naftowa miała kształt cylindryczny. 
dwóch części: zbiornika metalowego z palnikiem i kominka 

przezroczystej miki w okuciu z blachy. Blaszane 
dolna i górna – miały dookoła 

małe okrągłe otwory, które zapewniały ruch 
powietrza i gazów spalinowych. Gruba blacha 

łukąca się mika oraz mosiądz 
stanowiły materiał, z którego wykonano 
pierwszą w świecie lampę naftową. Lampa 
mogła być przenoszona za pomocą metalowego 
uchwytu w kształcie ucha, przymocowanego do 
górnej i dolnej części zbiornika. 

Produkcja lamp naftowych bardzo 
szybko rozwinęła się na świecie. Zasadniczym 
elementem każdej lampy naftowej jest zbiornik 
z naftą, w który wkręcony jest palnik z knotem 
przesuwanym za pomocą kółeczek zębatych. 

zależności od rodzaju knota stosowano 
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- sznurkowe z knotem okrągłym (sznurek)
- szczelinowe z knotem płaskim (taśma)
- okrągłe czyli pierścieniowe z knotem płaskim zwiniętym w rurkę.
Rozmiary palnika, odpowiednio dobrany knot
uzyskiwanego światła. Najsłabiej świeciły lamp
sznurkowe. Lampy z palnikami szczelinowymi świeciły silniej i należały do 
bardzo popularnych. 

Lampy wyposażone w palniki okrągłe „Arganda” dawały najjaśniejsze 
światło. Knot znajdował się pomiędzy dwiema współosiowymi, nieco 
stożkowymi rurkami. Doprowadzenie powietrza do wewnątrz płomienia 
odbywało się poprzez otwór wycięty w dolnej części rurek. Dodatkowe 
rozjaśnienie płomienia uzyskiwano przez zastosowanie kolistej płytki zwanej 
grzybkiem, ustawionej poziomo nad knotem.

W palnikach 
potocznie kominkiem (tzw. szkło), posiadającą w dolnej części wybrzuszenie 
dostosowane do typu palnika. Do palników szczelinowych stosowano pękate 
kominki, aby kierować powietrze w kierunku szerokiego płomi
okrągłe wymagały kominków cylindrycznych o silnym przewężeniu, kierujących 
powietrze poziomo względem płomienia.

Upowszechnienie oświetlenia naftowego nastąpiło w latach 1860
zmierzch zaznaczył się po 1920 roku, gdy weszło w użycie oświ
elektryczne. 

wiele małych, z zakładami blacharskimi włącznie, które bądź same produkowały 
lampy naftowe, bądź montowały je z zakupionych 
dorabiając niektóre części. Spośród ważniejszych wytwórni lamp naftowych 
należy wymienić fabrykę Jana Serkowskiego założoną w 1862 roku. Również 
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uzyskiwanego światła. Najsłabiej świeciły lampy wyposażone w palniki 
sznurkowe. Lampy z palnikami szczelinowymi świeciły silniej i należały do 

Lampy wyposażone w palniki okrągłe „Arganda” dawały najjaśniejsze 
światło. Knot znajdował się pomiędzy dwiema współosiowymi, nieco 

mi rurkami. Doprowadzenie powietrza do wewnątrz płomienia 
odbywało się poprzez otwór wycięty w dolnej części rurek. Dodatkowe 
rozjaśnienie płomienia uzyskiwano przez zastosowanie kolistej płytki zwanej 
grzybkiem, ustawionej poziomo nad knotem. 

W palnikach osadzano wysoką cylindryczną rurkę szklaną, zwaną 
potocznie kominkiem (tzw. szkło), posiadającą w dolnej części wybrzuszenie 
dostosowane do typu palnika. Do palników szczelinowych stosowano pękate 
kominki, aby kierować powietrze w kierunku szerokiego płomienia. Palniki 
okrągłe wymagały kominków cylindrycznych o silnym przewężeniu, kierujących 
powietrze poziomo względem płomienia. 

Upowszechnienie oświetlenia naftowego nastąpiło w latach 1860
zmierzch zaznaczył się po 1920 roku, gdy weszło w użycie oświ

Do największych ośrodków produkcji 
lamp naftowych należały Austria, Niemcy, Węgry, 
Francja i Stany Zjednoczone. W Austrii produkcja 
lamp naftowych w znacznej mierze znajdowała 
się we Wiedniu. Fabryka produkująca lampy była 
własnością Rudolfa Ditmara i braci Brüner 
Gustawa i Ferdynanda. Inny duży ośrodek 
produkujący lampy naftowe znajdował się w 
Niemczech. Fabryki należące do firmy Wild 
Wessel oraz Schneider znajdowały się w Berlinie 
i Lipsku. W innych krajach Europy i w Stanach 
Zjednoczonych również wytwarzano seryjnie 
lampy naftowe. 

W Polsce w dziedzinie produkcji lamp 
naftowych obok większych wytwórni działało 

wiele małych, z zakładami blacharskimi włącznie, które bądź same produkowały 
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osadzano wysoką cylindryczną rurkę szklaną, zwaną 
potocznie kominkiem (tzw. szkło), posiadającą w dolnej części wybrzuszenie 
dostosowane do typu palnika. Do palników szczelinowych stosowano pękate 

enia. Palniki 
okrągłe wymagały kominków cylindrycznych o silnym przewężeniu, kierujących 

Upowszechnienie oświetlenia naftowego nastąpiło w latach 1860-1880, 
zmierzch zaznaczył się po 1920 roku, gdy weszło w użycie oświetlenie 
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Francja i Stany Zjednoczone. W Austrii produkcja 

znacznej mierze znajdowała 
się we Wiedniu. Fabryka produkująca lampy była 

braci Brüner – 
Gustawa i Ferdynanda. Inny duży ośrodek 
produkujący lampy naftowe znajdował się w 
Niemczech. Fabryki należące do firmy Wild 
Wessel oraz Schneider znajdowały się w Berlinie 
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W Polsce w dziedzinie produkcji lamp 
naftowych obok większych wytwórni działało 

wiele małych, z zakładami blacharskimi włącznie, które bądź same produkowały 
elementów, często 

dorabiając niektóre części. Spośród ważniejszych wytwórni lamp naftowych 
należy wymienić fabrykę Jana Serkowskiego założoną w 1862 roku. Również 
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prężna była w tej dziedzinie fabryka Arona Elsteina założona w Warszawie 
w roku 1888, a także zakłady W. Podgórskiego i E. Krzemińskiego. W Hucie Szkła 
Gospodarczego „Tarnów” produkowano duże, oryginalnego kształtu lampy 
naftowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego. Proste lampy naftowe 
z lustrzanymi odbłyskami wykonywano w licznych zakładach, m. in. 
w Sosnowcu. 

Jakość oświetlenia naftowego, łatwość obsługi lamp i niska cena nafty 
sprawiły, że lampy naftowe stały się podstawowym źródłem światła na 
przełomie XIX i XX wieku. Stanowiły nieodzowny element wystroju 
mieszczańskiego wnętrza, wprowadzono je również do pałaców i dworów [8]. 

Dzisiaj lampy naftowe nie mają praktycznego zastosowania, jednak 
obecnie niekiedy powracają do mieszkań aby dzięki swej barwności podkreślić 
dekoracyjność wnętrza. Muzea i prywatni kolekcjonerzy gromadzą lampy 
naftowe jako przykład dawnego rzemiosła, świadczącego o poziomie 
artystycznym przedmiotów codziennego użytku. 
 
Podsumowanie 
 

Ignacy Łukasiewicz położył wielkie zasługi w dziedzinie upowszechnienia 
nafty jako głównego źródła oświetlenia naftowego na przełomie XIX i XX wieku. 
Odkrycie nafty i lampy naftowej miało ogromne znaczenie dla rozwoju zarówno 
kultury jak i gospodarki naszego kraju.  

Ignacy Łukasiewicz uznany jest za twórcę przemysłu petrochemicznego; 
ropa naftowa i jej poszczególne frakcje są dziś bardzo ważnym surowcem dla 
otrzymania szeregu związków chemicznych, stosowanych w różnych gałęziach 
gospodarki. 
 
Literatura 
 
1. J.W. Hołubiec, Polskie lampy i świeczniki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław, Warszawa, Kraków 1990, 88-145. 
2. J. Dębski, Ignacy Łukasiewicz, Narodziny Przemysłu Naftowego, Ludowa Spółdzielnia 

Wydawnicza,Warszawa 1955. 
3. S. Brzozowski, Ignacy Łukasiewicz, Interpress, Warszawa 1974. 
4. M. Twaróg, W kręgu światła lampy naftowej, Wyd. Muzeum Podkarpackie, Krosno 

2001, 59-72.  
5. W. Wawrzyczek, Twórcy chemii, PWT, Warszawa 1959, 249-252. 
6. I. Pilecki, Wkład Polaków do nauki, PWN, Warszawa 1967, 103-123. 
7. I. Sikora, Z historii chemii, Nasza Księgarnia, Warszawa 1977, 187-193. 
8. M. Zdzienicki, Od lampki oliwnej do lampy naftowej, LSW, Warszawa 1983. 

 
 



 
 
144 Józef Markowski

 

 

 Józef Markowski 
 

Ignacy Łukasiewicz – founder of the kerosene lighting  
and precursor of the petroleum industry 
 

Abstract: In the article the life and scientific work of Ignacy Łukasiewicz, 
a precursor of the Polish petroleum industry and designer of the first kerosene 
lamp are presented. The history of the early period of the petroleum mining 
and distillation is described along with products of its treatment. At last kinds of 
lamps used at the end of XIX and the beginning of the XX century for kerosene 
lighting are presented. 
 
Keywords: distillation, kerosene, lamp, petroleum 
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Chromatografia w życiu codziennym.  
Scenariusz eksperymentalnej lekcji chemii z zastosowaniem 
substancji używanych w życiu codziennym 
 
 

Streszczenie: Przedstawiono scenariusz lekcji dotyczącej praktycznego aspektu 
chromatografii. Uczniowie będą mogli zapoznać się z chromatografią 
kolumnową i cienkowarstwową. Zastosowanie chromatografii w życiu 
codziennym (testy ciążowe, narkotykowe) będzie też na tej lekcji omawiane. 
Scenariusz dotyczy lekcji w liceum z programem o zakresie rozszerzonym. Lekcja 
taka powinna trwać dwie godziny. W scenariuszu wykorzystuje się wiadomości 
wyniesione z gimnazjum oraz wcześniejszych lekcji z zakresu rozdziału 
mieszanin. Na podstawie tego scenariusza realizowane są wymagania 
egzaminacyjne z zakresu rozszerzonego. 
 
Słowa kluczowe: barwnik, chromatografia cienkowarstwowa, chromatografia 
kolumnowa 

 
 

Chromatografia jest jedną z najważniejszych technik we współczesnej 
chemii. Jest ona stosowana zarówno jako metoda analityczna służąca do 
wykrywania i oznaczania substancji chemicznych, jak i jako metoda 
preparatywna – do rozdziału mieszanin oraz oczyszczania związków 
chemicznych. Nic więc dziwnego, że podstawy chromatografii znalazły swoje 
miejsce w programie nauczania chemii w szkole średniej [1–3]. Programy te 
wprowadzają pojęcie chromatografii, jej zastosowanie analityczne 
i preparatywne, jej podział i oczywiście znaczenie w życiu codziennym. 
Włączony jest także eksperyment szkolny w dziedzinie chromatografii zarówno 
kolumnowej, jak i bibułowej czy cienkowarstwowej. Programy mają na celu 
zapoznanie uczniów szkół średnich z tą techniką. 

W niniejszym artykule chciałabym zaprezentować scenariusz 
eksperymentalnej lekcji chemii na temat chromatografii. Wprowadzam do niej, 
oprócz doświadczeń z dziedziny chromatografii o charakterze klasycznym, czyli 
rozdziału ekstraktu z liści metodą chromatografii kolumnowej [4,6] oraz 
chromatografii tuszu flamastra, [2,3,5] również zastosowania chromatografii 
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nieco bliższe życiu. Pierwszy eksperyment dotyczy chromatografii wody z kałuży  
(z solą) na pasku materiału (np. dżinsu) i ma tłumaczyć, co dzieje się ze 
spodniami każdego z nas po spacerze w czasie roztopów po zimie. 
Wprowadziłam również eksperyment z zastosowaniem rutynowych testów 
medycznych, takich jak test ciążowy, czy test na wykrywanie narkotyków w 
moczu. W testach tych wykorzystuje się zjawisko chromatografii 
cienkowarstwowej. 

Opisywana scenariuszem lekcja była realizowana w części lub w całości 
w różnych miejscach: na Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki w Łodzi, 
w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu, w liceach w ramach zajęć 
pozalekcyjnych. Omawiana technika badawcza nie nastręczała uczniom zbyt 
wielu problemów. Porównując między sobą wyniki eksperymentu, zrozumieli 
oni, że precyzja w chemii jest niezbędna. 
 
SCENARIUSZ LEKCJI 
TEMAT: Chromatografia w życiu codziennym 
Czas trwania zajęć 90 minut (2 godziny lekcyjne) 
 
Celem ogólnym lekcji jest rozwijanie zainteresowania uczniów chromatografią, 
jako jedną z metod rozdziału mieszanin, jej odmianami i szerokim 
zastosowaniem w życiu codziennym. 
 
Cele szczegółowe 
Uczeń zna: 

− pojęcie chromatografii 

− zasady rozdziału mieszanin metodami chromatograficznymi 
 
Uczeń nabywa umiejętności: 

− przygotowania sprzętu do wykonywania doświadczeń 

− obserwacji zachodzących zjawisk oraz wyciągania odpowiednich wniosków 

− praktycznego wykorzystania chromatografii 

− dobierania odpowiedniej metody chromatograficznej do rozdziału danej 
mieszaniny 

 
Uczeń: 

− rozwija umiejętność bezpiecznego wykonywania doświadczeń i nabywa 
zdolności odniesienia uzyskanych informacji do życia codziennego. 

 
Metody: praktyczna – laboratoryjna, pokaz 
Formy: doświadczenia, praca w grupach, pokaz 
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Środki dydaktyczne: odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny, foliogramy, 
grafoskop, karty zadań, testy bezodczynnikowe zakupione w aptece. 
 
Przebieg lekcji: 
1. Część organizacyjna. Podział na grupy. 
2. Podanie tematu lekcji. 
3. Przedstawienie celów lekcji. 
4. Rozdanie kart pracy (opisy doświadczeń). 
5. Przeprowadzenie pokazu rozdziału barwników z liści metodą chromatografii 

kolumnowej. 
6. Praca w grupach. Chromatografia barwników tuszu flamastra na bibule. 
7. Praca w grupach. Chromatografia wody z solą na pasku materiału 

dżinsowego. 
8. Wykorzystanie chromatografii bibułowej w testach sprawdzających 

obecność hormonu hCG (testy ciążowe) i testach do wykrywania 
kanabinoidów i ich metabolitów obecnych w moczu po użyciu marihuany 
lub haszyszu (pokaz lub praca w grupach). 

9. Zadanie pracy domowej. Ocena aktywności. 
 

CHROMATOGRAFIA KOLUMNOWA (POKAZ) 
 
Chromatografia adsorpcyjna jest bardzo skuteczną metoda rozdzielania 
mieszanin związków organicznych w wyniku wielokrotnych selektywnych 
procesów adsorpcji zachodzących na aktywnych powierzchniach tzw. 
adsorbentów. 
 

Rozdzielanie barwników liści [4,6] 

Doświadczenie to wykonywane jest w formie pokazu, ponieważ jego 
przeprowadzenie wymaga wprawy i staranności. Warunkiem uzyskania 
pozytywnych efektów jest bardzo dobre wysuszenie adsorbentów. Należy 
zauważyć, że chromatografia powstała w Warszawie w wyniku rozdzielenia 
wyciągów alkoholowych zielonych liści, czego dokonał rosyjski biolog Cwiet. 
 

• Przygotowanie roztworu do podziału 
Rozdrabniamy w moździerzu ok. 10 g bogatych w chlorofile młodych liści 
pokrzyw zmieszanych z piaskiem. Mieszaninę zalewamy  50 cm3 acetonu. Całość 
pozostawiamy na okres 1 godziny w ciemnym pomieszczeniu (pamiętając 
o wstrząsaniu roztworu od czasu do czasu). Po godzinie roztwór należy 
przesączyć. 
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żółtozielony chlorofil b

niebieskozielony chlorofil a

żółty ksantofil

pomarańczowy karoten

pomarańczowy 
roztwór karotenu

próżnia

{
{

{

warstwa 
cukru pudru

warstwa 
węglanu 
wapnia

warstwa 
tlenku glinu

wata szklana

 
 
 

• Przygotowanie kolumny chromatograficznej 

Stosujemy rurę szklaną o długości ok. 25 cm i średnicy do 15 mm, od dołu rurę 
zatykamy korkiem, w którym znajduje się wywiercony otwór. Na dno rury 
kładziemy warstwę waty szklanej, zapobiegającą wypadaniu adsorbenta. W 
dalszej kolejności kładziemy 4 cm świeżo prażonego tlenku glinu, a następnie 
warstwę 5 cm drobno rozdrobnionej kredy do pisania na tablicy. Kolejnym 
i ostatnim etapem jest wypełnienie kolumny do wysokości 13 cm cukrem 
pudrem. 

Kolumnę chromatograficzną osadzamy w korku umieszczonym w kolbie 
ssawkowej, którą łączymy z próżniową pompą wodną (zastosowanie pompy 
próżniowej przyśpiesza eksperyment, nie jest jednak konieczne). Przez kolumnę 
przepuszczamy 10 cm3 heksanu, a następnie nie wyłączając pompki próżniowej 
badany roztwór (Uwagi: Roztwór nie może być zbyt stężony i należy uważać aby 
nie wlać zbyt dużo roztworu). 
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Obserwacje: Na kolumnie pojawiają się różnie zabarwione warstwy. Natomiast 
do kolby ssawkowej przechodzi roztwór o kolorze innym niż roztwór badany. 
Na zakończenie przemywamy kolumnę 15 cm3 roztworu heksanu. W kolumnie 
pojawiają się 3 lub 4 barwne warstwy; górna żółtozielona zawiera chlorofil b, 
druga niebieskozielona zawiera chlorofil a. W warstwie chlorku glinu 
zaadsorbowany jest żółty ksantofil. 
 

CHROMATOGRAFIA BIBUŁOWA (PRACA W GRUPACH) 
 

Chromatografia barwników tuszu flamastra na ściereczkach 
bawełnianych i paskach bibuły [2,4] 

Na białej ściereczce bawełnianej na wysokości 20 cm od jej dolnej 
krawędzi umieszczamy kilka kolorowych plam o średnicy ok. 2 cm (tusz  
z flamastra) - kolory: brązowy, niebieski, czerwony, czarny. Następnie dolną 
krawędź ściereczki zanurzamy w naczyniu odpowiedniej wielkości, 
wypełnionym bezbarwnym denaturatem. Rozpuszczalnik wędruje powoli w 
górę, rozwijając chromatogram. Dla porównania wykonujemy linie w tych 
samych kolorach na pojedynczych paskach bibuły, a następnie umieszczamy te 
paski w cylindrze, w którym znajduje się ocet (ok. 5 cm). 
 

 
 
 
Obserwacje: Na ściereczce po upływie ok. 1 godziny obserwujemy barwne 
plamy rozdzielonych barwników wchodzących w skład tuszu użytych 
flamastrów, ten sam efekt osiągamy jednak znacznie szybciej na paskach bibuły. 
Niestety, uzyskany chromatogram nie zniesie dobrze konfrontacji ze środkami 
piorącymi, zawartymi w wybielaczach. 
  

ocet

barwna linia

pasek bibuły

ołówekołówek 

pasek bibuły 

barwna linia 

ocet 
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Chromatografia wody z kałuży (z solą) na pasku materiału 
 

Czy biały pasek pojawiający się na dżinsowych spodniach podczas zimowej 
pluchy jest związany z chromatografią? Jak najbardziej! 
 
Wykonanie doświadczenia: 
 
Pasek materiau dopasowany do wielkości zlewki zanurzamy do wysokości  
ok. 5 cm. 
 

 
 
Obserwacje: Po nasiąknięciu do ½ długości paska materiału należy go wyjąć 
i wysuszyć. Na wysuszonym materiale pojawia się biały pasek soli. 
 

Wykorzystanie chromatografii bibułowej w testach bezodczynnikowych 
 

• Test ciążowy 
 
1. Pobrać próbkę moczu (lub innej badanej substancji w celu pokazania, jak 

wygląda wynik nieważny) do czystego suchego pojemnika. 
2. Badany roztwór umieścić w okrągłym okienku na kasetce testu. 
3. Wynik można odczytać po 3 minutach. 
 
  

brudna woda z 3-ma łyżeczkami soli

zlewka

pasek materiału

ołówekołówek 

pasek materiału 

zlewka 

brudna woda z 3 łyżeczkami soli 
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Odczyt wyników testu 
 

C

T

C

T

C

T

C

T

C

T

linia kontrolna
(niebieska)

linia testowa
(czerwona)

Wynik pozytywny Wynik negatywny Brak wyniku

linia kontrolna
(niebieska)

linia kontrolna
(brak linii)

linia testowa
(brak linii)

 
Pojawiają się dwie linie:  

 niebieska linia C 

 różowa linia T 

Pojawia się niebieska 
linia C 

Test jest nieważny 

Wynik testu jest pozyty-
wny, wskazuje na prawdo-
podobną ciążę 
Mocz zawiera hormon hCG. 

Wynik testu jest nega-
tywny i wskazuje brak 
ciąży; lub stężenie hor-
monu w moczu jest zbyt 
niskie do wykrycia 

 

 
W doświadczeniu wykorzystałam test ciążowy QuickVue Bluetest. Cena około 
12 zł. 
 

• Test paskowy do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów (THC) 
obecnych w moczu po użyciu marihuany lub haszyszu 

 
Marihuana jest środkiem halucynogennym otrzymywanym z młodych 

liści i kwitnących części roślin zwanych konopiami indyjskimi. Haszysz jest 
żywicą zbieraną ze szczytów roślin konopi o kwiatostanach żeńskich.  

Kanabinoidy są stosowane w terapii ostrej jaskry i nudności 
wywołanych chemioterapią. Większe dawki powodują u osób uzależnionych 
zaburzenia centralnego układu nerwowego, zmienny nastrój, barak koordynacji, 
osłabioną pamięć krótkotrwałą, niepokój, paranoję, depresję, dezorientację, 
halucynacje i przyśpieszone bicie serca. 

Po zażyciu marihuany czy haszyszu głównym produktem przemiany, 
która odbywa się w wątrobie, są kanabinoidy zawierające głównie metabolit 
karboksylowy (THC). THC utrzymuje się w organizmie człowieka na poziomie 
wykrywalnym przez 3 do 10 dni. 
W doświadczeniu zostanie wykorzystany: THC Strip test paskowy o czułości 50 
ng/ml. W sprzedaży dostępny jest również THC Strip do wykrywania 
amfetaminy.  
Cena około 11 zł. 
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1. Pasek testowy zanurzyć w badanym moczu (lub innym roztworze w celu 
pokazania, jak wygląda wynik nieważny) do odpowiedniej głębokości – tylko 
do linii MAX. 

2. Po upływie 10 do 15 sekund wyjąć pasek testowy z badanego roztworu 
i umieścić go na poziomej powierzchni. 

3. Wynik testu odczytać po upływie 5 minut od momentu zanurzenia paska 
testowego w roztworze. 

 
Odczyt wyników testu 

 
↑          ↑    ↑ 
Pojawiają się dwa 
barwne paski w strefie 
kontrolnej C i T. W 
badanym moczu nie 
stwierdza się obecności 
narkotyku 

 Pojawia się tylko jeden 
barwny pasek w strefie 
kontrolnej C. W 
badanym moczu 
stwierdza się obecność 
narkotyku. 

 Test został wykonany 
nieprawidłowo; brak 
barwnych pasków 
w strefach 
kontrolnych. 

 
W aptekach dostępne są również inne testy wykorzystujące chromatografię, 
między innymi test na wykrywanie wirusa HIV 1 i 2.  
Test HIV 1 i 2. Cena około 23 zł. Badanym roztworem jest krew. 
 
Praca domowa:  
Dokładny opis wykonanych doświadczeń uwzględniający obserwacje i wnioski. 
Uzupełnienie kart pracy rozdanych na początku lekcji. 
 

  

Max

C

T

Max

C

T

Max

C

T
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Podsumowanie 

Przedstawiony scenariusz lekcji chemii będzie pomocny w praktycznym 
realizowaniu zagadnień związanych z chromatografią. Zarówno wykonanie 
chromatografii kolumnowej na przykładzie rozdziału barwników liści, jak też 
wykorzystanie chromatografii bibułowej w rozdziale barwników tuszu flamastra 
oraz testach bezodczynnikowych przybliżą uczniom możliwości zastosowań 
technik chromatograficznych.  
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Ewa Stronka-Lewkowska 
 

Chromatography In everyday life. 
Scenario of experimental chemistry lessons on substances 
used in everyday life 
 

Abstract: In this paper, the scenario of the lesson concerning the practical view 
on chromatography is presented. Students will be able to familiarize with the 
column and thin layer chromatography. The applications of chromatography in 
everyday life (pregnancy tests, drug tests) will also be discussed during the 
class. The scenario of a lesson concerns a class in a secondary school at the 
extended program level. Such a class should last two hours. In this scenario, 
knowledge taken from a junior secondary school is assumed as well as the 
knowledge about separation of mixtures taken from previous lessons. On the 
basis of this scenario, exam requirements at the extended program level are 
fulfilled. 
 
Keywords: column chromatography, dye, thin layer chromatography 
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Cyclodextrins  as  drug  carriers 
 
 

Abstract: In the paper selected examples of cyclodextrin inclusion complexes 
with drugs are presented, pointing out advantages of their encapsulation.  
 
Keywords: cyclodextrin, drug, inclusion complex, solubility  

 
Introduction 
 

 Cyclodextrins (CDs) are cyclic oligosaccharides containing 6, 7 or 8 α-D-
glucose units linked by 1–4 glycosidic bonds, i.e. α-, β- or γ-CDs, respectively 
[1,2]; it should be mentioned that higher CDs are also known [3]. CDs have 
hydrophilic outer surface and hydrophobic inner cavity; they may encapsulate 
organic and inorganic molecules. Due to this ability they are widely used in 
industrial, pharmaceutical and chemical fields and are a topic of an intense 
investigation [4-13]; the theme of our research group concerns chemical and 
physicochemical properties of CDs [14-19]. 
 CDs influence chemical reactions [20, 21] and show catalytic properties 
[22]; they affect stability of guest molecules and may cause their chemical 
changes, e.g. they increase photofading resistance of free azo dyes and dyes 
anchored to cotton fibers [23]. Encapsulation in CD cavities alters properties of 
guest molecules, for example their solubility in water is significantly improved, 
this fact being of value for better accessibility of lipophilic drugs from 
alimentary canal [24]. 
 CDs are used in drug delivery systems; the encapsulation of poorly 
soluble drug in CD cavity results in its increased solubility and bioavailability. It 
should be pointed out that orally administered drugs as a majority are poorly 
soluble. The use of CDs as drug carriers allows to avoid such difficulties in drug 
formulation as their sensitiveness to destruction and their side effects, e.g. 
toxicity or irritation of skin; the understanding of CD/drug interaction is of 
a great importance in the control of the rate of release [25]. The encapsulation 
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of drugs in CD cavities by weak binding forces provides a useful model to mimic 
the interaction of drugs with hydrophobic pockets of biological substrates [9]. 
 Since CDs are nontoxic, they may be added to drugs and foods; their 
easy and environmentally friendly preparation by enzymic degradation of 
starch enables  their wide use in a variety of fields. CDs are chiral, therefore 
they can form a diastereomeric pair with included racemate; they are useful as 
chiral selectors in many areas of chemistry and biology [26, 27]. 
 The number of reports concerning CDs is enormous; in the present 
paper only several selected examples of CD complexes with drugs are 
described. 
 
Examples of CDs as drug carriers 
 

 It was established that β-CD forms 1:1 inclusion complex with 
anesthetic 1. The investigation of UV-Vis absorption and picosecond emission 
spectra has shown that upon encapsulation the emission intensity and the 
fluorescence lifetime increase [28]. This study is of importance for the better 
understanding of the photochemistry of encapsulated drugs and is of value in 
the search for species useful in phototherapy. 
 

 
 

 The formation of 1:1 inclusion complexes of β-CD with novocaine 2 and 
its monoprotonated form 2H+ has been studied using steady-state fluorescence 
and UV-Vis spectroscopies [29, 30]. Novocaine is a local anesthetic existing as 
a neutral molecule 2 and  as a monoprotonated form 2H+. 
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 The interaction of β-CD with permethrin 3 affords two inclusion 

complexes:  β-CD·3 and (β-CD)2·3, which coexist in aqueous solution [31, 32]. 
Permethrin is a synthetic pyrethroid, used as a drug in the prevention of 
malaria, in treatment of HIV and as an insecticide. Permethrin is poorly soluble 

in water; inclusion into β-CD cavity improves its solubility and increases 
insecticidal activity, these facts being promising for its more effective use in 
medicine and in agriculture. 

 

 
 

 It was observed that α-CD, β-CD and HP-β-CD (hydroxypropyl-β-CD) 
form 1:1 inclusion complexes with the drug pefloxacin 4; as a result the 
aggregates of 4 may break [33]. The complexation was studied by 1H NMR, 13C 
NMR and fluorescence spectroscopy methods. Spatial characterization based 
on 2D NMR technique allowed to propose two models of complexes. 
 

 
 

The interaction of β-CD with gossypol 5 leads to 2:1 complex; due to 
complexation the solubility and thermal stability of drug increases [34]. 
Gossypol is present in root bark and in seeds of gossypium. Gossypol is clinically 
used to resist tumor and fungal pathogens and to reduce plasm cholesterol, it 
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shows however some side effects on human body; the inclusion into CD cavity 
enables their decrease. 
 

 
 

 Treatment of  β-CD with antraquinone derivatives 6–9 affords 1:1 

inclusion complexes; their stability decreases in the order 9 > 6 > 7 > 8 [35]. 
Antraquinone derivatives are drugs used in the treatment of cancer. 
 

 
 
 

 
 

 The formation of 1:1 inclusion complexes of β-CD with polyamide acids 
10-14 has been investigated using electrospray ionization (ESI) mass 
spectrometry [36, 37]. Polyamides containing N-methylpyrrole and  
N-methylimidazole units have anticancer properties. The binding affinities of 

10–14 in complex decrease in the order 13 > 12 > 11 > 10 > 14 [36, 38]. 
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 It was observed that β-CD forms the 1:1 inclusion complex with  
2-mercaptobenzothiazole 15 [39]. This compound is used in medicine as 
antifungal drug, it also serves as biocorrosion inhibitor, as additive in rubber 
industry and as a  coating agent of metallic surfaces. 15 is volatile, it is present 
in waste water of rubber additive plants; its toxicity is harmful for the 

environment.  The complexation of 15 by β-CD is very promising for the 
environment protection.  
 The ability of CDs to form inclusion complexes may be of use in 
analytical chemistry due to change of physical properties of guest molecules 
upon complexation. As an example may serve the flow injection 
spectrofluorometric method [40, 41] for determination of dequalinium chloride 
16 in tablets and in serum. Compound 16 is an antibacterial and antifungal drug 
used in pharmaceuticals in infections of mouth and throat, as well as in 
cosmetics of oral hygiene. 
 

 
 

 When  β-CD is added to aqueous solution of 16, a strong increase of 
fluorescence intensity occurs, this fact enabling the above analysis [42]. In this 

process β-CD forms with 16 the 1:1 inclusion complex. 

 Inclusion complexes of β-CD, DM-β-CD, i.e. heptakis(2,6-di-O-methyl)-

β-CD and TM-β-CD, i.e. heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-CD with four cinchona 
alkaloids 17–20 were investigated [43]. Cinchona alkaloids 17–20, i.e. 
cinchonine 17, cinchonidine 18, quinine 19 and quinidine 20 are antimalarial 
drugs; moreover quinidine 20 is useful as a sodium channel blocker in the 
treatment of cardiac arrhythmias. 
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  Cinchona alkaloids 17–20 are encapsulated in CD cavity in acidic 

medium and may be released in a neutral medium; therefore β-CD, DM-β-CD 

and TM-β-CD may serve as carriers for these drugs [44]. 
The inclusion of 17–20 into CD cavities improves their water solubility. 

It is known that methylated  β-CDs, such as DM-β-CD or TM-β-CD have 

a deeper cavity than native β-CD, therefore methylated  β-CDs are more 

efficient receptors for cinchona alkaloids than β-CD. 
 

 
 
 CDs protect 17–20 at acidic pH, since CDs bind 17–20 more strongly at 
acidic pH (like that of the gastric acid), and release 17–20 at neutral pH (like 
that of serum). The explanation of this fact involves hydrogen bond 
interactions. At acidic pH the nitrogen atoms of 17–20 are protonated, and 
show strong hydrogen bond interactions with numerous oxygen atoms of CDs. 
At neutral pH however, these hydrogen bonds are weaker due to 
deprotonation, and as a result the binding between host and guest decreases. 
 
Conclusion 
  

Chemistry of CDs is a rapidly developing research area, this fact having 
its reflection in numerous works [45, 46]; among them those concerning CD 
inclusion complexes with drugs deserve a special attention [47-50]. The present 
paper is not meant to be exhaustive, but simply highlights the main features of 
CDs useful as drug carriers. 
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Cyklodekstryny jako przenośniki leków 
 

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane przykłady kompleksów 
inkluzyjnych cyklodekstryn z lekami, podkreślając pozytywne zmiany 
właściwości leków spowodowane ich kompleksowaniem. 
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Soil and unsaturated zone as a store of the contaminants  
and protective barrier for groundwater 
 
 

Abstract: Consequences of human impact on the areas being under strong 
man’s stress on environment could be manifested even dozen years after stop 
of the impact. Recognition of the processes occuring during contaminants 
migration through the Earth ecosystems is necessary for making an 
environment state prognosis. The emitted dust and gas pollutions fall out on 
the land and infiltrate into soil. Soil and unsaturated zone are formations above 
the groundwater basin and are the natural barriers protecting groundwater 
against contamination. The role of these formations serving as the store of 
pollutants, is very important. Investigations concerning recognition of 
accumulation and release of contaminants have been conducted on the area 
under strong man’s stress on the environment – ancient T. Sendzimir’s 
Metallurgical Plant in Cracow. This object emits for dozen years mainly heavy 
metals and sulphur compounds. The long-term studies of composition of 
rainwater, infiltrated water and groundwater, connected with emission values 
from T. Sendzimir’s Metallurgical Plant, are a suitable database for investigation 
of accumulation and release of contaminants into environment, especially 
having in view sulphur compounds and heavy metals. 
 
Keywords: emission and imission of the contaminants into the environment, 
unsaturated zone, groundwater 

 

Introduction 
 

Development of the industry in 20th century resulted in a high emission 
level of pollutants. Initially this process was controlled only very poorly. The 
increase of environmental consciousness of society forced actions for the 
environmental protection. Punishments for introducing harmful substances to 
environment were proclaimed (Dz.U. Nr 279 pos. 2758 z 14.12.2004). In the 
same time the bad economic situation of many companies caused the 
limitation of their production. Nowadays the emission level of harmful 
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substances is incomparably smaller than 20-30 years ago. It could be proved by 
reducing the list of most arduous companies in Poland, called "the list of the 
80", for below 40 positions. However the problem of pollutants, which have 
been emitted in the past, still exists.  

Pollutants, emitted by a few dozen years, accumulated in the 
environment, especially in soil, through which the rain water is infiltrating. The 
recognition of all phenomena accompanying the migration ways of pollutants is 
a difficult problem, although necessary to make the prognosis of the 
environment state. 

Type of the emitter, the variety of pollutants and the complexity of 
processes influenced on the substances, create wide possibilities of research. 
Authors will concentrate in this study on the soil and the unsaturated zone as 
the magazine, where pollutants accumulate and release during their migration 
through the particular parts of the system. 
 

Characteristics of the area of investigations 
 
Location 

The area of investigations is located nearby ancient T. Sendzimir’s 
Metallurgical Plant, on Eastern part of Cracow (Fig. 1). Study area was chosen 
because on this area the man’s stress on the environment is strong since a few 
dozen years due to location nearby ISPAT Polish Steel S.A (IPS), formerly HTS 
plant. IPS Metallurgical Plant is on the first place of the list of the most arduous 
industrial plants for environment in Malopolska. Total emission from IPS in 
2003 was 34% in the scale of the Malopolska region: the dust emission was 
24%, and gas emission 35% (10). 
 
The geological conditions and soils 

The study area is situated in Carpathian Foredeep nearby Nida Trough 
(Miechow Trough). The Carpathian Foredeep is a comprehensive tectonic 
decrease with typical features of the pre-mountain trough, filled by the 
Miocene clay formation. 

The base of Foredeep is built by Pre-Cambrian, Paleozoic and Mesozoic 
platform deposits, which are backward for quaternary deposits filling buried 
valley of Vistula river. The Quaternary are lithologically dual. The bottom part 
occuppies by Pleistocene sandy-gravels deposits and in the highest part of the 
Quaternary profile is the complex of loess deposits with thickness from a few to 
dozen meters (Fig. 2). The homogenous layer of loess on the area of 
investigations allows easier tracing of pollutants migration. 
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Figure 1. Location of the area of investigations according to Zuber et al. (1985), 
modified according to Karlikowska et al. (2003) 

 
Quaternary loess deposits, connected mainly with the glaciation of 

Vistula river, are the matrix for soils. Soils of the study area are generally fertile 
humus and dark brown soils. Soil cover on the study area is characterized by 
very aligned granulation degree (Witczak, 1995). It is significant for 
consideration of three-dimensional changes of metals contents. The changes 
depend on variability of the soil properties and show more precisely the 
diversity of the man’s stress on the environment. 
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Hydrogeological conditions 
 

Groundwater circulates in the area of investigations in Quaternary 
sandy-gravel deposits. They are supplied by rain water infiltrating through the 
loess cover. The groundwater table is generally unconfined, what means that 
loess and the top part of sands form the unsaturated zone of a considerable 
thickness. Within this zone the diffusion of water is vertical. This direction is 
convenient for observation of migrations of the pollutants supplied with rain 
water and atmospheric imission to soil and deeper deposits of the unsaturated 
zone.  

 

 
 
Figure 2. Diagram presenting hydrogeological conditions of the area of 
investigations and main directions of pollutants movement 

 
The water-bearing sandy-gravels complex belongs to the main basin of 

groundwater MGWB 450 - the valley of the Vistula river - Cracow (Kleczkowski 
et al., 1990). Water of this basin in the initial period of exploitation of the IPS 
capture was characterized by mineralization about 500 mg/dm3 and the HCO3-
Ca-Mg type according to Altowski-Szwiec (Kleczkowski et al., 1974). 

Groundwater of the unsaturated zone flows generally to the South to 
the Vistula river and near to IPS in the region to the centre depression cone, 
where it is pumped by the system of wells of the capture (Fig. 1). 
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Migration of pollutants to groundwater through soil  
and the unsaturated zone 
 
Emission and imission of pollutants 

 
In the study area the main source of pollutants is ISPAT Polish Steel S.A. 

IPS emits mainly dust and gas pollutants, which are deposited as the wet and 
dry precipitation on the earth surface. Sulphur compounds and heavy metal 
(Cd, Cu, Fe, Mn, or, Pb, Zn) are main pollutions coming in this way. 
Concentrations of harmful substances noted in the air are biggest within the 
radius a few - a few dozen km from IPS, chiefly in the eastern direction. It is 
general direction of winds in the area of investigations. In twenty last years 
emissions from the IPS (Fig. 3) have diminished due to production decrease and 
the application of effective methods of emission restriction. 

 
 
Figure 3. Dynamics of the changes essential in IPS S.A of the emission of 
pollutions. Branch in Cracow in 1980–2003 years (according to intrinsic 
materials of IPS) 

 
Chemical composition of the rain water observed by WIOS in Krakow 

since 1992 permitted to determine average of components contents (Table.1). 
For instance concentrations of sulphates change from 2.01 to 27.6 

mg/dm3, average value being 7.26 mg/dm3, and for zinc from 3.4 to 744 
mg/dm3, average value being 98.6 mg/dm3. 

Registered pH of precipitation lies between 3.57 – 7.23, the average 
being 5.36; the natural level of pH is above 5.6 (at the temperature of 15°C and 
the CO2 concentration equal to 320 ppm). 
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Table 1. Statistical parameters for the series of the rain water for Szarow 
station (1992–2001 years) 

Parameter pH Ca Mg Na K Cl SO4
2-

 Cd Cu Pb Zn 

Units  mg/dm
3
 µµµµg/dm

3
 

Number of the 
set  

75 86 86 86 86 86 86 59 59 59 59 

Average  5.36 3.20 0.50 1.18 1.63 2.48 7.62 4.82 13.2 11.1 98.6 

Median 5.29 1.88 0.34 0.68 0.92 1.78 6.56 1.28 8.07 4.90 50.0 

Minimum 3.57 0.20 0.05 0.07 0.12 0.02 2.01 0 0.18 0 3.40 

Maximum 7.23 27.1 2.67 9.24 18.4 10.1 27.8 43.0 53.7 85.1 744 

 
Migration of pollutants through soils and the unsaturated zone 

 
The migration process of pollutants through soil and the unsaturated 

zone may be divided into two stages: the first one is connected with the direct 
supply of the huge masses of pollutants as a result of human impact and of 
their accumulation in the environment; the other stage concerns the time of 
processes which undergo pollutants stored up in the unsaturated zone, after 
decreasing or considerable reduction of the human impact.  

Soil and the unsaturated zone are the first stage, which migrating 
pollutants pass through with infiltrating water into groundwater. Soils 
accumulate chemical elements, and they are the protective filter for 
components migrating into water, and for easily volatile elements. 
Concentrations of each component in rain water strongly increase many times 
due to evaporation of part of water from the rain, estimated increase of the 
concentration being about 3-4 fold. 

Velocity of migration of pollutants in the vertical profile of the 
unsaturated zone (and time of reaching the basin of groundwater) depends on 
their kind. The observed contamination has the different character in the case 
of sulphates and heavy metal.  

Sulphur dioxide transferred into atmosphere is the main source of 
sulphates in water. They are neutralized in the soil profile very poorly and 
migrate through the unsaturated zone in the almost the same time as 
infiltrated water. It is possible with the reliable approximation to regard them 
as the conservative pollution. However accumulation of heavy metals occurs in 
soils of neutral or alkaline pH. These metals are able to be again mobile as 
a result of acidifying soil. In the study area soils have pH neutral and alkaline 
(Witczak, 1995). This fact facilitates accumulation of heavy metals. In the area 
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under investigation the rain water of pH below 5.6 usually occurs only in April 
and in May, so a risk for metals rinsing from the soil cover does not exist. 

 
Migration of sulphates 

 
The distribution of the concentration of sulphates in the depth profile 

of the unsaturated zone was obtained on the basis of field and laboratory 
investigations. Two loess profiles were sampled on depths 11.5 and 8.1 m; 
a hydrogeochemical profile of the unsaturated zone was created (Fig. 3) as the 
important element for the future interpretation of pollutants migration. 

 
 
Figure 4. Hydrogeochemical profile of the loess pore water according to 
Karpińska-Rzepa (2003) 
 

As the effect of long-term industrial imission in the studied area, the 
composition of water infiltrating through the unsaturated zone changed 
gradually, what is presented on hydrogeochemical profile. Modification is 
caused mainly by the increase of sulphates concentrations. Water initially had 
HCO3-Ca-Mg type according to Altowski-Szwiec, and it became to be of the SO4-
HCO3-Ca-Mg type. Here the strong influence on groundwater pollution by 
sulphur compounds emitted by IPS takes place. Sulphates, considered as 
conservative pollutions, migrate with the same velocity as infiltrating water. 
Consequences of the excessive emission of sulphur compounds into the 
atmosphere are observed also in groundwater of the investigated area with 
retardation even dozen times. Time of infiltration of water through the 
unsaturated zone was estimated to be about 0.34 m/year (Bury, 1994), but this 
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value seems to be lowered. For instance, on depth of about 7.5 m water 
infiltrating 30 years ago is found. 

It is possible to adjust quite well the observed concentrations of 
sulphates in the unsaturated zone (Fig. 4) to former emission values. 
Knowledge of this dependence permits to foresee the contamination of water 
possibly early and to undertake suitable steps minimizing the risk. 
 
Migration of heavy metals 

 
In case of soil of alkaline and neutral pH, the heavy metals are 

accumulated generally in top part of the unsaturated zone. They migrate in the 
environment by water seeping through spil and unsaturated zone, the pH 
change being a cause of this migration. In specialized analyses various forms of 
metals binding with the solid phase are determined; it is an important 
information for availability of these metals for plants.  

Concentrations of cadmium, copper, lead and zinc observed in the rain 
water in the area under investigation are summarized in Table 1.  
 
Zinc 

The values of zinc in the rain change from a few to a few hundred 

µg/dm3, average value is about 100 µg/dm3. Zinc contents in the arable layer of 
soil (0–0.2m.) is between 47 to 670 ppm (mg/kg) (Witczak, 1995). It decreases 
gradually with distance from IPS towards E and NE, generally in accordance 
with dominating winds directions. Observed concentrations of Zn exceed the 
limit of natural contents on the considerable surface according to the IUNG 
classification (Zn<100 ppm). Thus estimation is similar to that of the Gorlach 
classification (1991). According to Gorlach (1991), concentrations of Zn above 
300 ppm may defile the food chain with the harmful influence on animals and 
people. 

In sampled profiles of the unsaturated zone the zinc contents is below 
0.005 mg/dm3 in percolated water. It means that the zinc is accumulated in 
soils, and is released into the unsaturated zone in insignificant quantities, 
therefore the threat for changes of the quality of groundwater is not real. 
However it is important to test the pH of soils, because its change may result in 
the risk of the water contamination. 

Similar mechanisms manage the migration of other heavy metals. 
 

Lead 

The average values of lead in the rain are about 11 µg/dm3. Contents of 
lead in the arable layer of soil (0-0.2 m) changes within the studied area from 
17.0 to 51.0 ppm (mg/kg) (Witczak, 1995). Observed concentrations of lead are 
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in limits for natural contents according to the IUNG classification (Pb<70 ppm). 
Estimation looks differently according to the Gorlach classification (1991). 
Areas, where contents of lead exceeds the limit for unpolluted soil are quite big 
(30ppm), the defile of the food chain with the harmful influence on animals and 
people is possible when Pb>100ppm according to this author. In infiltrated 
water the average concentration of lead is about 0.003 mg/dm3, but most often 
below 0.01 mg/dm3. 
 
Copper 

The average value of copper is 13 µg/dm3 in the rain. The copper 
contents in the arable layer of soil (0–0.2 m) changes from 8.8 to 22.2 ppm 
(mg/kg) (Witczak, 1995). Observed concentrations of copper are in limits of 
natural contents according to the IUNG classification (Cu<40ppm). Also 
according to the Gorlach classification (1991) only maximum values exceed 
slightly the limit for unpolluted soil (20 ppm). The defile of the food chain with 
the harmful influence on animals and people is possible, when Cu>100 ppm 
according to this author. In water of the unsaturated zone the Cu contents is 
below 0.009 mg/dm3. 
 
Cadmium 

Cadmium has the average concentration in the rain about  

5 µg/dm3. Contents of the cadmium in the arable layer of soil (0-0.2 m) change 
from 0.1 to 1.1 ppm (mg/kg) (Witczak, 1995). Observed concentrations of the 
cadmium are in limits for natural contents according to the IUNG classification 
(Cd<1ppm). The Gorlach classification (1991) also gives the similar limits.  The 
defile of the food chain with the harmful influence on animals and people is 
possible, when Cd>3 ppm, according to this author. In infiltrated water of 
loess’s profile of the unsaturated zones Cd average values are below 0.01 
mg/dm3.  

Comparing the concentrations of heavy metals in the rain water, in soil 
and in infiltrated water percolated through the unsaturated zone, points 
obviously on protective role of soils as the magazine of metals. The pollutants 
emitted to the atmosphere are accumulated in the arable layer of soil, which is 
protection for groundwater against the pollution. Data of the chemical 
composition of groundwater of the IPS capture don’t show raised contents of 
heavy metals. Thus soil is a very good protection against metals migration to 
the groundwater basin. 
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Conclusions 
The velocity of the migration of some components such as heavy 

metals is low, therefore the system is able to self-clean in the natural way, 
partly or entirely from pollutants, without any intervention. Such natural 
processes of self-cleaning are known as "Natural Attenuation" (Major, 1997). 
They are acting in soils and groundwater without the men's intervention, and 
are able to reduce the mass, toxicities, concentrations and mobility of 
environment pollutants.  

Models of the sulphates migration allow to predict, that total 
purification of water of the unsaturated zone from their increased 
concentrations is possible after 2010 (Karlikowska, 1999). The models were 
designed taking into account: the decrease of SO2 emission along with the 
reduction of the SO4

2- concentration in infiltrated water to 50 mg/dm3 (what 
has occurred already) and the time of the vertical migration through the loess 
cover equal to 0.34 m/year. The last parameter, still rather doubtful, will be 
a subject of our further investigation. 
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Gleba oraz strefa aeracji jako magazyn zanieczyszczeń  
i bariera ochronna dla wód podziemnych 
 

Streszczenie: Na obszarach będących pod wpływem silnej antropopresji jej 
skutki mogą się ujawniać nawet przez kilkadziesiąt lat po ustaniu jej 
oddziaływania. Rozpoznanie procesów, towarzyszących wędrówce 
zanieczyszczeń przez ekosystemy Ziemi, jest niezbędne do stawiania prognoz 
stanu środowiska. Wyemitowane skażenie pyłowo-gazowe opada na 
powierzchnię terenu i dostaje się do gruntu. Gleba oraz strefa aeracji, jako 
utwory nadległe nad zbiornikiem wód podziemnych, stanowią naturalną barierę 
chroniącą wody przed skażeniem. Rola tych utworów jako magazynu substancji 
zanieczyszczających jest bardzo istotna. Badania mające na celu głębsze 
rozpoznanie zjawisk kumulacji i uwalniania zanieczyszczeń prowadzono w 
terenie poddanym silnej antropopresji, w rejonie byłej Huty im. Tadeusza 
Sendzimira w Krakowie. Obiekt ten od kilkudziesięciu lat emituje między innymi 
metale ciężkie oraz związki siarki. Wieloletnie badania składu opadów 
atmosferycznych, wód infiltrujących oraz wód podziemnych połączone z danymi 
wielkości emisji ze strony Huty stanowią odpowiednią bazę danych do 
prowadzenia badań nad kumulacją i uwalnianiem zanieczyszczenia do 
środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na związki siarki i metale ciężkie. 

 
Słowa kluczowe: emisja i imisja zanieczyszczeń do środowiska, strefa aeracji, 
wody podziemne 
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Zakwaszenie kory drzew jako metoda bioindykacyjna oceny 
zanieczyszczenia środowiska 
 
 

Streszczenie: Kora drzew jest jednym z najlepszych bioindykatorów oceny 
stopnia obciążenia atmosfery zanieczyszczeniami kwaśnymi, głównie związkami 
siarki, na danym terenie. Metodyka oceny poziomu zakwaszenia kory drzew 
należy do najprostszych metod bioindykacyjnych, dających w krótkim czasie 
wiarygodne wyniki. Najlepsze właściwości bioindykacyjne posiada kora szorstka 
i spękana o dużej powierzchni akumulacyjnej.  
 
Słowa kluczowe: kora drzew, zakwaszenie, związki siarki 

 
 
Wstęp  

Zakwaszenie środowiska przyrodniczego jest konsekwencją 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, głównie substancjami gazowymi, 
wśród których największy udział ma dwutlenek siarki (SO2), a także dwutlenek 
azotu (NO2) i tlenek azotu (NO), które w monitoringu funkcjonują pod wspólną 
nazwą tlenków azotu (NOx). Powyższe zanieczyszczenia gazowe emitowane są 
(obok zanieczyszczeń pyłowych), głównie w trakcie procesów spalania 
zanieczyszczonych paliw, między innymi węgla kamiennego i brunatnego oraz 
paliw płynnych (olejów, benzyny, ropy). Głównymi źródłami zanieczyszczeń 
powietrza dwutlenkiem siarki są następujące sektory: energetyczny (63%) – 
elektrociepłownie; przemysłowy (20%) – huty; gospodarstwa domowe (14%) 
oraz transport drogowy (3%). W Polsce wciąż najtańszym i najczęściej 
używanym materiałem opałowym jest najgorszego gatunku węgiel kamienny, 
zawierający znaczne ilości siarki (0,5–1,5 %). Węgiel brunatny wykorzystywany 
jest natomiast w mniejszym zakresie, głównie w przemyśle, jednakże zawiera 
w swoim składzie znacznie większe ilości siarki w porównaniu do węgla 
kamiennego (ok. 3–4%). Uwolnione do atmosfery bardzo duże ilości siarki 
w trakcie procesów spalania węgla stanowią jednocześnie największe 
zagrożenie gazowe dla środowiska przyrodniczego.  

Emisja zanieczyszczeń powietrza dwutlenkiem siarki w Polsce należy 
nadal do najwyższych w Europie, a przyczyną tego stanu rzeczy jest właśnie 
niekorzystna struktura wytwarzania energii – ponad trzy czwarte pochodzi ze 
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spalania węgla kamiennego i brunatnego. W ostatnich latach obserwowany jest 
powolny spadek emisji dwutlenku siarki do powietrza, ale i tak z emisją 2 mln 
ton SO2 i ponad miliona ton pyłów Polska zajmuje drugą lokatę wśród 
największych trucicieli Europy [1]. Obserwowany jest natomiast wzrost emisji 
tlenków azotu do atmosfery, spowodowany stałym wzrostem liczby pojazdów 
uczestniczących w ruchu drogowym. Obecnie udział transportu w emisji 
tlenków azotu do atmosfery wynosi 50%, mniejszy wpływ na emisję tych 
zanieczyszczeń (35%) ma energetyka, natomiast przemysł stanowi 10%, a 
gospodarstwa domowe mają swój udział w emisji NOx w 5%. Najgorsza 
sytuacja, pod względem obciążenia ładunkami siarki siarczanowej oraz 
azotynów i azotanów, wniesionymi przez opady atmosferyczne, jest w 
województach południowych Polski, a w szczególności województwie śląskim 
[2].  

Wyemitowane wprost ze źródeł emisji gazy do atmosfery (tzw. 
zanieczyszczenia pierwotne) mogą podlegać w niej procesom łączenia się z 
innymi składnikami atmosfery (gazami lub cząstkami stałymi), stając się 
zanieczyszczeniami wtórnymi, często znacznie groźniejszymi od zanieczyszczeń 
pierwotnych. Powszechnym zjawiskiem jest zdolność łączenia się 
zanieczyszczeń pierwotnych z rodnikami hydroksylowymi lub tlenem 
atomowym i tworzenia w tych reakcjach kwasów, np. kwasu siarkowego (VI) 
(H2SO4) czy kwasu azotowego (V) (HNO3), których katalizatorem jest 
promieniowanie słoneczne. Kwasy te stają się składnikami kropel chmurowych i 
powodują znaczne obniżenie pH wody chmurowej, nawet do 2,6 [3], przy 
normalnej kwasowości opadów o pH 5,6.  

Wody te spadają na ziemię w postaci „kwaśnych deszczy” (tzw. 
depozycja mokra zanieczyszczeń) i powodują silne zakwaszenie środowiska, w 
tym także wielu materiałów biologicznych [4], np. całych organów 
wegetatywnych roślin – liści, czy tkanek roślinnych – kory drzew. Długo 
działający proces zakwaszania środowiska może być przyczyną nieodwracalnych 
zmian w całych ekosystemach, prowadząc, np. do zamierania dużych obszarów 
leśnych, tak jak to miało miejsce w Sudetach. Zanieczyszczenia gazowe mogą 
także docierać do podłoża na drodze bezpośredniego ich osiadania, np. na 
powierzchniach tkanek roślin (tzw. depozycja sucha) i następnie wnikania do 
wnętrza tkanek w trakcie przebiegu procesów fizjologicznych, jak np. wymiany 
gazowej. Oba procesy – depozycja mokra i sucha są źródłem samooczyszczania 
się atmosfery dokonującej się na różnych odległościach od źródeł emisji. 
Osiadanie suche zachodzi w bliskim sąsiedztwie emitorów, natomiast depozycja 
mokra może przebiegać nawet setki kilometrów od źródeł emisji, a główną 
przyczyną tak dużego zasięgu jest działalność wiatru, który transportuje kwaśne 
zanieczyszczenia zgodnie z przeważającym kierunkiem jego napływu. 
Najszybciej zanieczyszczenia są wywiewane przez wiatry o dużej sile, 
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charakterystyczne dla okresu zimowego. W Polsce w skali całego roku 
największy udział mają wiatry głównie z kierunku zachodniego.  

Tempo rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń silnie zależy także, oprócz 
działania wiatru, od innych warunków meteorologicznych, jak intensywność 
opadów, inwersje termiczne, ciśnienie, temperatura oraz od warunków 
przestrzennych, jak ukształtowanie terenu, wzniesienia, doliny oraz od 
obecności różnych barier dla napływu zanieczyszczeń, np. ściany lasu lub 
wysokich zabudowań. Wzrost poziomu stężeń zanieczyszczeń w atmosferze na 
danym obszarze, zarówno w okresie zimowym, jak i letnim, jest wynikiem braku 
opadów, wysokiego ciśnienia atmosferycznego oraz spadku prędkości wiatrów 
[5]. Najwyższe emisje gazów „kwaśnych” (SO2, NOx), a w szczególności 
dwutlenku siarki, występują w okresie zimowym z uwagi na sezon grzewczy 
i spalanie zasiarczonych paliw opałowych.  
 

Kora drzew jako bioindykator zakwaszenia środowiska  
  

Kora drzew jest tkanką powszechnie wykorzystywaną w różnych 
badaniach bioindykacyjnych środowiska [6-11] z uwagi na jej zdolność do 
długotrwałej kumulacji (biokumulacji) zanieczyszczeń zarówno pyłowych 
(głównie metali ciężkich zgromadzonych na powierzchni tych cząstek), jak 
i gazowych (zarówno pierwotnych, jak i wtórnych). Zakwaszenie materiału 
biologicznego, w tym również martwej tkanki okrywającej (kory), polega na 
utracie zdolności do neutralizacji przez korę dopływających substancji o 
charakterze kwaśnym, co przejawia się wzrostem stężenia jonów wodorowych 
w badanej tkance [2]. Największe ilości zanieczyszczeń gromadzone są 
w najbardziej zewnętrznej części kory, do głębokości 3 mm [13]. 

Zdolność do długotrwałej kumulacji zanieczyszczeń związana jest 
bezpośrednio z jej specyficzną budową anatomiczną. Ta martwa tkanka 
okrywająca, tzw. martwica korkowa (rytidom), powstaje w wyniku działalności 
wielokrotnie dzielących się komórek miękiszu łyka. Miazga korkotwórcza 
(felogen), produkuje na drodze podziałów wzdłużnych nowe warstwy komórek 
na zewnątrz i do wnętrza. Całość tworzy perydermę. W trakcie przyrostu na 
grubość drzewa następuje wielokrotny proces tworzenia się nowych peryderm 
(od środka) i obumieranie peryderm na zewnątrz. Całość funkcjonuje jako 
martwica korkowa (rytidom), która stanowi skuteczną okrywę mechaniczną, 
ochronę chemiczną (nagromadzenie substancji chroniących przed patogenami 
i szkodnikami), ochronę termiczną (korek wypełniony powietrzem) [14]. W tej 
martwej tkance nie przebiegają żadne procesy fizjologiczne, jak np. wydalanie, 
dlatego też wszystkie dostające się do jej wnętrza substancje szkodliwe są 
systematycznie kumulowane, bez możliwości wydalenia ich nadmiaru. Kora jest 
tkanką bezpośredniego kontaktu z atmosferą i wszystkie zawarte w niej 
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zanieczyszczenia dostają się do niej w sposób bezpośredni (np. osiadając na jej 
powierzchni), podobnie jak w przypadku porostów epifitycznych, dlatego też 
wyniki badań kory dają pełny obraz stanu zanieczyszczenia powietrza w danym 
miejscu. Ilość docierających wraz z powietrzem atmosferycznym zanieczyszczeń 
jest wyższa w przypadku drzew rosnących w zbiorowiskach o stosunkowo 
dużym prześwicie (ułatwiona cyrkulacja powietrza), niż w przypadku 
drzewostanów zwartych. Dlatego też podstawowym kryterium wyboru miejsca 
do zbioru prób jest obecność drzew rosnących w odległości kilku metrów od 
siebie.  

Odpowiednia grubość tkanki okrywającej (różnej u różnych gatunków 
drzew) warunkuje jedną z najwyższych wśród bioindykatorów odporność kory 
na wysokie i długo działające w środowisku stężenia różnych związków 
chemicznych. Jednakże, tak jak w przypadku każdego bioindykatora, zdolność 
do kumulacji jest ograniczona do pewnego stopnia i uzależniona także od stanu 
fizjologicznego rośliny. Istnieje zatem możliwość wykorzystania kory drzew do 
oceny stopnia zanieczyszczenia miejsc silnie zdegradowanych, np. obszarów 
wokół uciążliwych zakładów przemysłowych (hut), gdzie zastosowanie innych 
biowskaźników jest niemożliwe, np. porostów, z uwagi na dużą ich wrażliwość 
i szybkie tempo zamierania plech pod wpływem zanieczyszczeń.  

Długowieczność tej tkanki okrywającej oraz jej stała obecność w ciągu 
całego życia drzewa umożliwia pobór prób do badań w różnych porach roku 
i prowadzenie monitoringu ciągłego. U większości pospolicie występujących  
w naszej szerokości geograficznej gatunków drzew (np. brzozy, dębu, sosny)  
w wieku powyżej 50 lat, martwica korkowa w dolnej części pnia charakteryzuje 
się podłużnymi pęknięciami, które są efektem przyrostu na grubość [14]. 
Pęknięcia w korze zwiększają powierzchnię akumulacyjną zanieczyszczeń, które 
osiadając na takiej nierównej powierzchni są gromadzone w znacznie większej 
ilości niż na korze gładkiej. Szorstkość kory jest więc jednym z kryterium wyboru 
gatunku drzewa do badań kwasowości kory, bowiem taka jej struktura posiada 
najlepsze właściwości bioindykacyjne [4].  

Kora drzew liściastych, która z natury jest mniej kwaśna (pH ok. 4,2), 
wykazuje większą wrażliwość na chemiczne zmiany w środowisku, niż kora 
drzew iglastych [4] o niższej fizjologicznie kwasowości (pH) równej 3,3. Gatunki 
liściaste, sugerowane do wykorzystania w badaniach bioindykacyjnych, to 
brzoza i dąb. Jednym z podstawowych kryteriów jest wybór gatunków 
występujących pospolicie na danym terenie i łatwych do rozpoznania pod 
względem gatunkowym. Zbiór kory z drzew takich jak dąb, brzoza, sosna, jesion 
nie sprawia problemów z uwagi na pospolitość ich występowania na całym 
obszarze kraju i łatwość rozpoznania w terenie. Ważnym czynnikiem 
w metodyce zbioru kory drzew jest poziom wilgotności danego stanowiska, 
wskazywany przez niektórych badaczy [15] jako istotny czynnik determinujący 
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poziom kwasowości kory, dlatego też konieczna jest analiza siedliskowa miejsc 
poboru materiału. W jednakowym wyborze stanowisk pomocne są mapy leśne 
z określonymi typami siedlisk leśnych (np. bór mieszany świeży), a także 
z określoną strukturą wiekową drzew w każdym pododdziale. Ponadto istotnym 
czynnikiem jest także przestrzenne rozmieszczenie drzew w wybranym 
stanowisku leśnym oraz zbiór materiału z okazów charakteryzujących się dobrą 
kondycją zdrowotną, bez zewnętrznych objawów uszkodzeń.  
  

Metodyka oceny stopnia kwasowości (pH) kory drzew 
 

Metodyka określania kwasowości (pH) kory drzew należy do 
najprostszych metod bioindykacyjnych stosowanych na szeroką skalę i dających 
w krótkim czasie wyniki. Prezentowana poniżej metodyka została ustalona po 
raz pierwszy przez Skye [16] (1968) i Staxäng [17] (1969) w badaniach 
kwasowości kory z terenów leśnych Norwegii, natomiast w Polsce została ona 
zmodyfikowana i zastosowana w badaniach przez Grodzińską [6, 4]. Zbiór 
materiału może odbywać się w ciągu całego roku, jednakże największe 
zróżnicowanie kwasowości notowane jest na początku okresu wiosennego, po 
sezonie zimowym (okresie grzewczym). Stanowiska zbioru kory w terenie 
należy wybrać według wskazówek opisanych powyżej. Przed przystąpieniem do 
zbioru kory należy oczyścić powierzchnie z glonów lub porostów za pomocą 
ostrej szczotki. Następnie cienkie paski kory (o grubości ok. 3 mm) należy zdjąć 
ostrym nożem od strony przeważającego napływu wiatru (np. od strony 
zachodniej), z wysokości ok. 1,3 m, tak aby wykluczyć możliwość kontaktu z 
podłożem. Materiał do badań powinien być zebrany w takiej ilości, aby po 
wysuszeniu w suszarce w temperaturze ok. 105°C przez 24 h, a następnie 
rozdrobnieniu na proszek, uzyskać 2–gramowe naważki. Sproszkowane naważki 
kory należy zalać 8 ml wody dejonizowanej, a po upływie 24 i 48 godzin 
wykonać pomiary ich kwasowości ph-metrem w trzykrotnym powtórzeniu. Dla 
każdej próby określa się następnie średnią kwasowość.  
 

Podsumowanie 
 

Badania bioindykacyjne z użyciem tej metodyki mogą być prowadzone 
zarówno na małą skalę, np. w odniesieniu do punktowych źródeł emisji – 
oddziaływania zakładu przemysłowego, np. huty na środowisko; liniowych 
źródeł emisji – np. wpływu szlaku komunikacyjnego na ekosystemy leśne, czy 
oddziaływania na szeroką skalę np. dużej aglomeracji miejskiej na ekosystemy 
leśne w danym województwie. Uzyskane wyniki mogą być następnie 
przedstawione graficznie w postaci map depozycji kwaśnych zanieczyszczeń na 
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danym terenie, np. parku, leśnictwie czy województwie, przy wykorzystaniu 
programów graficznych, jak Surfer czy Corel.  

Badania kwasowości kory drzew były prowadzone w Polsce przez wielu 
badaczy, między innymi za pomocą tej metody możliwa była ocena skutków 
oddziaływania na środowisko pojedynczych emitorów, np: Huty Aluminium 
i Elektrowni „Skawina” [8], czy ocena stopnia skażenia całych okręgów 
przemysłowych, np. Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego [18]. Wielu 
badaczy koncentrowało także swoją uwagę na ocenie zakwaszenia obszarów 
objętych prawną ochroną, np. parków narodowych: Ojcowskiego Parku 
Narodowego [9]; puszczy: Niepołomickiej [4], Białowieskiej [15]), czy parków 
krajobrazowych: „Orle Gniazda” koło Częstochowy [19].  

Ocena stopnia zakwaszenia środowiska należy do najprostszych i 
najtańszych metod biologicznych, które można powszechnie wykorzystywać na 
każdym terenie gdzie występują drzewa. Nieskomplikowana metodyka pozwala 
na uzyskanie w krótkim czasie wiarygodnych wyników – głównie stopnia 
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, co potwierdzają wyniki 
statystycznych opracowań ww. autorów badań oraz mogą być powtarzane 
w następnych sezonach, dając możliwość prowadzenia monitoringu ciągłego.  

Analiza stopnia zakwaszenia kory drzew może stanowić metodę 
wstępnej i szybkiej analizy skutków oddziaływania zanieczyszczonej atmosfery 
na organizmy żywe w ekosystemach, wskazując te obszary, gdzie konieczne są 
szczegółowe (drogie i długo trwające) analizy chemiczne. Metody biologiczne, 
pomimo znacznie mniejszej dokładności rejestracji skutków zanieczyszczenia 
atmosfery niż metody fizyko-chemiczne, mają nad nimi tę przewagę, że są 
kompleksową odpowiedzią biologiczną żywych organizmów (indywidualną 
w przypadku każdego gatunku) na zmiany zachodzące w środowisku.  
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Agnieszka Bąbelewska  
 

Tree bark acidification as a biologically indicative method  
of environmental pollution evaluation 
 

Abstract: Tree bark is one of the best biological indicators of the degree of 
atmospheric contamination with acidic pollutants, mainly sulfuric compounds, at a 
given area. The methodology of evaluation of tree bark acidification degree is one of 
the simplest biologically indicative methods, which provides reliable results within a 
short period of time. The best biologically indicative properties are offered by 
rough, fractured bark with high accumulation area.  
 
Keywords: acidification, sulfur compounds, tree bark 
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