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Badanie i optymalizacja syntezy nanocząstek ZnO z wykorzystaniem 

kompleksów alkilocynkowych stabilizowanych ligandami amidowymi. 

Łukasz Szczepkowski 

Promotor pracy: dr inż. Karolina Zelga 

Nanotechnologia zajmuje się projektowaniem wytwarzaniem i obróbką materiałów, 

których wymiary znajdują się w przedziale 1-100 nm. Wielkości nanocząstek są niewiele 

większe (np. 10 lub 100 razy) od standardowych odległości międzyatomowych, co za tym 

idzie zjawiska charakterystyczne dla pojedynczych atomów (np. efekty kwantowe) zaczynają 

odgrywać istotną rolę w przeciwieństwie do materiałów klasycznych, gdzie efekty te ulegają 

uśrednieniu. Nanotechnologia wraz z postępem techniki staje się coraz bardziej popularna 

dzięki całej gamy nowoczesnych zastosowań optycznych, biomedycznych i elektronicznych. 

Celem prezentowanej pracy było badanie i optymalizacja syntezy nanocząstek ZnO 

z wykorzystaniem kompleksów alkilocynkowych stabilizowanych ligandami amidowymi. 

W pierwszym etapie otrzymano trzy prekursory nanocząstek w reakcji dietylocynku z 2-

pirydylokarboksyamidem, 3-pirydylokarboksyamidem oraz 4-pirydylokarboksyamidem. 

Produkty powyższych reakcji scharakteryzowano metodami 
1
H NMR oraz PXRD. Następnie 

otrzymane kompleksy przekształcono w nanometryczny tlenek cynku z wykorzystaniem 

różnych warunków prowadzenia reakcji w celu zweryfikowania ich wpływu na właściwości 

produktu. Wykorzystano następujące metody: hydroliza w zawiesinie z kontrolowanym 

nadmiarem wody (300%, 600%, 1000% molowo), ekspozycja na powietrze oraz hydroliza 

w ciele stałym z użyciem par wody. Otrzymane nanocząstki zbadano metodami PXRD oraz 

TGA, co pozwoliło na analizę ich kształtu oraz rozmiarów nanocząstek.  

W rezultacie opracowano efektywną metodę syntezy nanocząstek ZnO 

stabilizowanych ligandami amidowymi o kształcie i wielkości zależnych od zastosowanego 

prekursora oraz warunków prowadzenia procesu. Otrzymane wyniki niosą ze sobą istotną 

wartość zarówno poznawczą jak i praktyczną ze względu na wnikliwą analizę zależności 

pomiędzy budową chemiczną substratów a właściwościami otrzymanych nanomateriałów.
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Development and optimization of the synthesis of ZnO nanoparticles 

using alkylzinc complexes stabilized by amide ligands. 

Łukasz Szczepkowski 

Supervisor: dr inż. Karolina Zelga  

 

Nanotechnology deals with the design manufacture and processing of materials whose 

dimensions are in the range of 1-100 nm. The size of the nanoparticles are not much larger 

(eg. 10 or 100 times) than the standard inter-atomic distances, thereby phenomena 

characteristic of single atoms (eg. the quantum effects) starts to play an important role in 

contrast to conventional materials, where these effects are averaged. Nanotechnology with the 

progress of technology is becoming increasingly popular, thanks to a wide range of advanced 

optical, biomedical and electronic equipment applications. The main aim of project was to 

develope and optimize the synthesis of ZnO nanoparticles using alkylzinc complexes 

stabilized by amide ligands. 

In the first stage, three precursors of nanoparticles obtained by the reaction of 

diethylzinc and 2-pyridylcarboxamide, 3-pyridylcarboxamide, or 4-pyridylcarboxamide. 

Products of these reactions assayed by methods 1 HNMR and PXRD. 

Then the complexes in different ways converted to nano-sized zinc oxide. Use of the 

following methods: 300%, 600%, 1000% molar excess of water relative to the zinc atoms, 

exposure to air and hydrolysis solid with water vapor at room temperature. The resulting 

nanoparticles were tested methods PXRD and TGA. It has been characterized in terms of 

shape, size and the amount of ligand required to stabilize the single nanoparticles. 

As a result, we succeeded in developing an effective method for the synthesis of ZnO 

nanoparticles stabilized amid ligands in the shape and size dependent on the applied precursor 

and process conditions. The results bring significant value to both cognitive and practical due 

to the thorough insightful analysis of the relationship between chemical structure of the 

substrates and properties received nanomaterials.



7 
 

 

 

 

 

 

 

Składam serdeczne podziękowania:  

 

Dr inż. Karolinie Zelga 

 

Za wszechstronną pomoc, poświęcony czas, życzliwość  

oraz cenne uwagi merytoryczne związane z niniejszą pracą, 

 

Mgr inż. Michałowi Leszczyńskiemu 

 

Za niebywałą cierpliwość, ogrom przekazanej wiedzy, 

 niezwykłe wsparcie oraz wyrozumiałość, 

 

Mgr inż. Michałowi Terleckiemu 

Za cenne rady oraz pomoc w pracy laboratoryjnej, 

 

Całemu zespołowi 

 za wyjątkową atmosferę pracy i przekazaną wiedzę, 

 

Rodzicom. 



8 
 



9 
 

STOSOWANE OZNACZENIA I SKRÓTY: 

L - ligand 

M - atom metalu 

R - grupa alkilowa 

Me - grupa metylowa 

Et - grupa etylowa 

Ph - grupa fenylowa 

Cy - grupa cykloheksylowa 

Ac - reszta kwasu octowego 

hpp-H - 1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pirymidyna 

DPhF - N,N’-difenyloformamidyna 

THF - tetrahydrofuran 

HDA - heksadecyloamina 

DDA - dodecyloamina 

OA - oktyloamina 

NMR - spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 

TGA - termiczna analiza grawimetryczna 

TEM - transmisyjny mikroskop elektronowy 

PXRD - rentgenografia proszkowa 

OLED - organiczna dioda elektroluminescencyjna 

PLD - impulsowe osadzanie laserowe 

MBE - epitaksja z wiązek molekularnych 

RHEED- dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów  

LED - dioda elektroluminescencyjna 

CVD - chemiczne osadzanie z fazy gazowej 

UV - promieniowanie ultrafioletowe
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I. Wprowadzenie i cel pracy 

Nanotechnologia przez ostatnie lata zdobywa coraz większą popularność z powodu 

szerokiej gamy zastosowań optycznych, elektronicznych czy biomedycznych. Polega ona na 

projektowaniu, wytwarzaniu i obróbce materiałów, których wymiary mieszczą się w zakresie 

od 1 do 100 nm. Wielkości nanocząstek są niewiele większe (np. 10 czy 100 razy) od 

typowych odległości międzyatomowych, w związku z czym zjawiska charakterystyczne dla 

pojedynczych atomów (np. efekty kwantowe) zaczynają odgrywać w nich znaczącą role 

w przeciwieństwie do materiałów klasycznych(o makroskopowych wymiarach), gdzie efekty 

te ulegają uśrednieniu. Dodatkowo stosunek powierzchni do objętości nanomateriałów jest 

znacznie większy niż w materiałach w makro skali, przez co charakteryzują się nietypową 

reaktywnością chemiczną, co często jest wykorzystywane w produkcji katalizatorów opartych 

na nanostrukturach. Często nanomateriały odróżniają się od ich klasycznych form dzięki 

intersującym właściwościom optycznym czy mechanicznym. W przypadku nanocząstek 

półprzewodników zmiana wielkości krystalitów ma znaczny wpływ na energie orbitalne, 

można, więc kontrolować długość fali emitowanej i absorbowanej przez nanocząstki 

zmieniając ich wielkość. Klasycznym przykładem jest złoto, którego nanocząstki 

charakteryzują się kolorem czerwonym natomiast stopy złota, zawierające krystality o dużo 

większych wielkościach, mają żółty kolor. Charakterystyczną cechą nanomateriału może być 

również nietypowa wytrzymałość mechaniczna. Dobrym przykładem są odmiany alotropowe 

węgla. Grafen czy nanorurki węglowe zbudowane są z pojedynczej warstwy atomów 

ułożonych w regularne sześciokąty. Posiadają przez to ciekawe właściwości: są bardzo 

wytrzymałe na rozciąganie, mogą być dobrymi przewodnikami lub półprzewodnikami oraz 

znakomicie przewodzą ciepło, czego nie można powiedzieć o klasycznej formie węgla – 

graficie. Tak, więc inne ułożenie atomów diametralnie zmienia wytrzymałość czy sprężystość 

materiału. Nanostruktury możemy podzielić na: ograniczone w trzech wymiarach 

(nanocząstki), w dwóch (nanorurki) i w jednym wymiarze (grafen). Nanostruktury, których 

będzie dotyczyła ta praca ograniczone są w trzech wymiarach, czyli każdy wymiar jest 

w granicach od 1 do 100 nm [Rys. 1].
1
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Rys. 1 Struktury alotropowych odmian węgla: a) grafen, b) nanorurki 

Tematem pracy inżynierskiej było badanie i optymalizacja syntezy nanocząstek ZnO 

z wykorzystaniem kompleksów alkilocynkowych stabilizowanych ligandami amidowymi. 

W tym celu na podstawie wyników badań prowadzonych wcześniej w grupie wybrano trzy 

ligandy amidowe, pochodne kwasu nikotynowego (2-pirydylokarboksyamid, 3-

pirydylokarboskyamid, 4-pirydylokarboksyamid). W pierwszym etapie przeprowadzono 

reakcje powyższych związków z dietylocynkiem. Otrzymane kompleksy były poddane 

analizie metodami 
1
H NMR oraz PXRD. Produkty reakcji wykorzystano następnie, jako 

prekursory nanocząstek ZnO.  Przekształcano je poprzez hydrolizę i ekspozycję na powietrze 

w temperaturze pokojowej. Gotowe nanomateriały badano za pomocą TGA i PXRD, co 

pozwoliło na analizę wpływu liganda i warunków procesu na właściwości nano-ZnO  
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II. Przegląd literaturowy 

II. 1. Charakterystyka nanokrystalicznego tlenku cynku 

 

Tlenek cynku jest krystalicznym związkiem nieorganicznym i krystalizuje w trzech 

odmianach polimorficznych: a) wurcytowej (forma heksagonalna, najbardziej stabilna, 

najpowszechniejsza), b) halitu oraz c) sfalerytowej (forma sześcienna, blenda cynkowa) [Rys. 

2].
2
 W dwóch pierwszych przypadkach atom cynku otoczony jest tetraedrycznie przez atomy 

tlenu, w ostatnim oktaedrycznie. Forma wurcytowa jest najbardziej stabilna i jest najczęściej 

otrzymywana. Forma sfalerytowa jest metastabilna i można ją otrzymać na przykład poprzez 

wzrost na kubicznych strukturach. By otrzymać formę halitu wymagane są warunki 

podwyższonego ciśnienia i temperatury.  

 

Rys. 2 Struktury krystaliczne odmian polimorficznych tlenku cynku: a) wurcyt, b) halit, c) sfaleryt. Atomy tlenu 

przedstawiono, jako większe, jasne sfery. Zaprezentowano pojedynczą komórkę. 

Tlenek cynku jest półprzewodnikiem typu II-VI o szerokiej przerwie energetycznej (ok. 

3,4 eV w temperaturze pokojowej) i dość wysoką energią wiązania ekscytonu (ok. 60 meV), 

przez co stał się niezwykle interesującym obiektem badań w elektronice czy optoelektronice 

(posiada zdolność do luminescencji).
3
 ZnO wykazuje najwyższą wartość współczynnika 

piezoelektrycznego wśród półprzewodników.
4
 Z powodu powyższych właściwości oraz 

szerokiej gamy zastosowań (produkcja kremów, lakierów, kauczuków), prowadzi się coraz 

więcej badań dotyczących otrzymywania tlenku cynku.  
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II. 2. Zastosowania nanokrystalicznego tlenku cynku 

 

Nano ZnO znajduje zastosowanie w szerokim spektrum dziedzin, począwszy od 

przemysłu gumowego przez farmaceutykę, rolnictwo, farby czy leki kończąc na ceramice. 

Przemysł gumowy 

Nanometryczny tlenek cynku dodawany jest do różnych rodzajów gum czy 

usieciowanych kauczuków, przez co można osiągnąć wysoką przewodność cieplną 

i jednocześnie niewielką przewodność elektryczną, co znacząco wpływa na właściwości 

materiału. 

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny  

Z uwagi na właściwości bakteriobójcze i dezynfekujące, tlenek cynku powszechnie 

stosowany jest jako dodatek do kremów i maści, rzadziej talków. Stosuje się go także, jako 

składnik past do zębów, a także w kremach do opalania, ponieważ doskonale pochłania 

promieniowanie UV, nie podrażnia skóry i dobrze się wchłania.
5
 

Elektronika 

Jak wspomniano wyżej tlenek cynku jest ważnym półprzewodnikiem o ciekawych 

właściwościach, co powoduje, że może być stosowany do urządzeń fotoelektrycznych, 

elektrycznych, do czujników, laserów UV czy ogniw słonecznych. Cienkie folie z ZnO, które 

przepuszczają światło słoneczne w połączeniu z jego właściwościami półprzewodnikowymi 

mogą być stosowane do budowy ogniw słonecznych czy urządzeń emitujących UV. ZnO 

posiada wysoką wytrzymałość elektryczną oraz wysoką prędkość nasycenia elektronów. Te 

właściwości sprawiły, że jednym z głównych zastosowań ZnO w elektronice jest budowa 

warystorów, czyli rezystorów o nieliniowej charakterystyce rezystancji, zależnej od napięcia 

elektrycznego, stosowane, jako zabezpieczenia przed zbyt dużym napięciem w odbiornikach. 

Ze względu na większą dostępność oraz lepsze właściwości fizyczne względem GaN, ZnO 

może znaleźć zastosowanie w urządzeniach optycznych (diody LED, diody laserowe).
6
 

Inne zastosowania 

Oprócz powyższych zastosowań, tlenek cynku może być stosowany do wyrobu farb 

drukarskich, poprawiając ich pokrycie, odcień, trwałość oraz zapobiegając ciemnieniu druku.  
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Nano- ZnO stosowany jest także w przemyśle spożywczym, jako źródło jonów cynkowych. 

Jego grzybobójcze właściwości sprawiają, że używa się go w procesach produkcji 

i pakowania mięs i warzyw. Ponieważ związek jest nietoksyczny, tani i stabilny chemicznie 

na powietrzu, nanocząstki tlenku cynku mogą być stosowane do tworzenia nowych substancji 

używanych do oznaczania komórek biologicznych. Filtry papierosowe zawierające węgiel 

nasycony tlenkiem cynku i Fe2O3 usuwają znaczną ilość HCN oraz H2S. ZnO 

wykorzystywany jest także, jako inicjator reakcji polimeryzacji m.in. laktydów, a także 

katalizator np. procesach odwodornienia alkoholi. Metanol, jako jeden z najważniejszych 

odczynników w przemyśle, otrzymywany jest w procesie, w którym jednym z katalizatorów 

jest ZnO. Zwiększenie powierzchni aktywnej poprzez przekształcenie go w nanostruktury 

zwiększa wydajność katalizowanych procesów.  

II. 3. Otrzymywanie nanocząsteczek tlenku cynku 

 

Z powodu zwiększonego zainteresowania nanocząstkami tlenku cynku powstaje coraz 

więcej bardziej skomplikowanych metod otrzymywania tego materiału. Procesy syntezy nano 

ZnO podzielić można na chemiczne i fizyczne. W zależności od sposobu syntezy wyróżnić 

można procesy: bottom-up (budowa struktury od podstaw), top-down (redukcja rozmiarów 

np. przez rozdrobnienie).  

II. 3.1. Metody fizyczne 

 

Procesy zaliczające się do metod fizycznych często wymagają dużych nakładów 

energetycznych. Wymagają one przekształceń prekursorów np. sublimacja, parowanie czy 

jonizacja. Dodatkowo używa się źródeł wysokiej energii laserów, plazmy lub silnego pola 

magnetycznego. 

Osadzanie z fazy gazowej 

Tą metodę można podzielić na dwie ścieżki: PVC(physical vapour deposition) oraz 

CVD (chemical vapour deposition). W przypadku pierwszej materiały zostają przekształcone 

w gaz przez ogrzewanie lub rozpylanie jonowe, następnie wprowadza się je w strumieniu 

gazu nośnego (argon, hel) do komory. Substraty reagują ze sobą w wysokiej temperaturze 

(500-1000 °C), produkty osadzają się na specjalnie przygotowanym podłożu, chłodzonym 

ciekłym azotem. Metodę stosuje się do produkcji cienkich warstw o chemicznych, 
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elektronicznych lub mechanicznych właściwościach np. paneli słonecznych.
7
 W przypadku 

CVD podłoże wystawione jest na działanie jednego lub wielu lotnych prekursorów, które 

reagują na nim tworząc pożądaną warstwę. Ścieżka ta pozwala na produkcje super cienkich 

warstw, które posiadają ciekawe właściwości np. hydrofobowość, odporność na warunki 

atmosferyczne.
8
 Stosowana jest także do produkcji grafenu czy syntetycznych diamentów. 

Epitaksja z wiązki molekularnej 

Metoda MBE (molecular beam epitaxy) pozwala na otrzymanie uporządkowanych 

warstw monoatomowych. W osobnych komórkach przechowywane są pierwiastki, które pod 

wpływem wysokiej temperatury i niskiemu ciśnieniu ok. 10
-8

 Pa parują lub sublimują. 

Następnie konkretne komórki są otwierane i strumienie gazu przecinają się na odpowiednim 

podgrzanym podłożu, a monowarstwa związku osadza się na nim. Aparat posiada kilka 

komórek Knudensena, dzięki czemu możliwa jest produkcja warstw o różnym składzie, 

a nawet ułożenia warstw naprzemiennie. Proces jest kontrolowany przez szereg pomiarów 

m.in. RHEED, przez co elektrony mogą być zamykane w przestrzeni tworząc studnie 

kwantowe lub nawet kropki kwantowe. Produkty charakteryzują się wysoką czystością, 

ponieważ w tej metodzie nie stosuje się gazów nośnych. Bardzo ważną zaletą procesu jest 

szybkość osadzania się warstw (mniej niż 3000 nm na godzinę).  W przypadku nano ZnO 

źródłem wiązki molekularnej są cynk oraz tlen.   

Epitaksja z fazy gazowej z użyciem związków metaloorganicznych 

Jedną z technik CVD jest MOCVD (metallorganic CVD) dotyczy epitaksjalnego 

wzrostu kryształów. Głównie stosowana do tworzenia wielowarstwowych struktur 

półprzewodnikowych.
9
 Proces ten jest bardzo wydajny, a produkty wykazują wysoką 

czystość. W tej metodzie odpowiednie związki metaloorganiczne (prekursory) doprowadzane 

są w fazie gazowej.
10

 Reagują na odpowiednim podłożu półprzewodnikowym, produkty 

uboczne wraz ze strumieniem gazu są usuwane. W wyniku otrzymuje się czysty tlenek. Do 

otrzymywania ZnO używa się głównie dimetylo lub dietylocynku natomiast, jako donory 

anionu oksoniowego związki nieorganiczne, (O2, CO2, H2O). Dzięki tej metodzie można 

produkować różne struktury (nanodruty czy nanowarstwy). W porównaniu do MBE, nie 

używa się tu wysokiej próżni, lecz proces prowadzi się pod ciśnieniem 10 do 760 torów.  
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Osadzanie elektrolityczne  

W tej metodzie cynk osadzany jest elektrochemicznie na grafitowej elektrodzie 

z roztworu kwasu chlorowego. Kiedy proces się zakończy pierwiastek poddaje się 

spontanicznemu utlenianiu (powstaje Zn(OH)2), następnie dehydratacji do wurcytowej formy 

ZnO. Metoda pozwala na tworzenie warstw od 4 nm.
11

   

Impulsowe osadzanie laserowe (Pulsed laser deposition) PLD 

Wiązka lasera o wysokiej energii skierowana na próbkę, powoduje jej odparowanie do 

stanu gazowego lub plazmy. Następnie związek osadza się np. na krzemowych płytkach. 

Proces można prowadzić w próżni, a także w obecności gazu np. tlenu. Przeważnie wiązką 

lasera bombarduje się proszek ZnO, a następnie opary osadzane są na gorącym podłożu. 

II. 3.2 Metody chemiczne 

Opisane wyżej metody fizyczne wymagają dużych nakładów energetycznych lub 

zaawansowanej i drogiej aparatury. O wiele mniej skomplikowanymi i przystępnymi 

procesami okazały się metody chemiczne. Można je podzielić na dwie ścieżki: nieorganiczną 

i metaloorganiczną. W tej części zostaną one opisane, a reakcjom metaloorganicznym 

poświęcone będzie więcej uwagi, gdyż ich dotyczy ta praca. 

II. 3.2.1 Ścieżka nieorganiczna 

 

Najbardziej popularnymi metodami otrzymywania nanocząsteczek ZnO są reakcje 

strąceniowe. Jako rozpuszczalnik w reakcji przeważnie stosuje się alkohol.
12

 Donorami jonu 

Zn
2+

 są zazwyczaj rozpuszczalne sole cynku np. Zn(NO3)2
13

 czy Zn(CH3COO)2.
14

 

Czynnikiem strącającym mogą być wodorotlenki nieorganiczne np. NaOH, LiOH czy też 

KOH. W reakcji w podwyższonej temperaturze wytrąca się wodorotlenek cynku, który 

następnie spontanicznie rozkłada się tworząc tlenek cynku i wodę [Rys. 3]. 

 

Rys. 3 Schemat otrzymywania tlenku cynku poprzez reakcje strąceniową. 

  Kryształy produktu mają skłonność do wzrostu i aglomeracji, co jest wynikiem dużej 

energii powierzchniowej. Aby zapobiec temu procesowi często używa się specjalnie 
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dobranych surfaktantów.
15

 Osadzają się one na powierzchni kryształów ZnO i stabilizując ją 

poprzez odziaływania z atomami powierzchniowymi, zapewniają minimum energetyczne.  

Blokują także ściany kryształu, powodując, że kolejne jony nie mogą się do niego przyłączyć, 

w wyniku, czego uniemożliwiają rozrost nanocząsteczki. Omawiana tematyka badawcza 

została dobrze przedstawiona w artykule prof. Niederbergera, gdzie zostały przeanalizowane 

doniesienia literaturowe dotyczące wpływu warunków reakcji na wielkość i kształt 

nanocząstek ZnO. Naukowcy analizowali m.in. rodzaje rozpuszczalników, temperatury czy 

rodzaj liganda.
16

 Jednym z omawianych przypadków było badanie zależności kształtu 

otrzymanych nanocząstek ZnO od długości łańcuchów węglowych w rozpuszczalnikach 

używanych do syntezy. Okazało się, że zwiększając liczbę atomów węgla w łańcuchu 

rozpuszczalnika, szybkość reakcji syntezy ZnO zmniejszała się, co prowadziło do wzrostu 

coraz dłuższych nanodrutów od 4 nm aż do kilku μm. Ciekawym przykładem analizy wzrostu 

i agregacji nanocząstek ZnO jest hydrolizą acetylooctanu cynku w obecności alkoholu 

benzylowego. Na Rys. 4 zaprezentowano jak kryształy ze stosunkowo nieokreślonej struktury 

etapami układają się w bardziej zdefiniowane formy. Nanocząstki łączą się ze sobą i zrastają 

w jeden kryształ, przybierając struktury wachlarza lub bukietu. Jak sugerują naukowcy 

spowodowane jest to ich oddziaływaniami dipolowymi oraz niskiej stałej dielektrycznej 

alkoholu benzylowego.    

 

 

Rys. 4 Proces ewolucji nanostruktur po różnym czasie reakcji: a) 1 min; b) 3 min; c) 7 min; d) 10 min; e) 20 

min; f) 120 min. 

Podsumowując nieorganiczna ścieżka syntezy nanocząstek tlenku cynku jest stosunkowo 

łatwa do zastosowania, bowiem, nie wymaga drogiej i skomplikowanej aparatury. Jednak 
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główną wadą metody jest fakt, że produkty reakcji zawierają zanieczyszczenia innymi 

metalami. 

II. 3.2.2. Ścieżka metaloorganiczna 

Poza opisaną wyżej metodą nieorganiczną syntezy nanocząstek ZnO istnieje również 

alternatywna ścieżka syntetyczna wykorzystująca prekursory metaloorganiczne. Proces ten 

pozwala na lepszą kontrolę wielkości, czystości czy kształtu cząstek aniżeli wcześniej opisany 

sposób. Źródłem cynku w tym przypadku są związki cynkoorganiczne, które w dalszych 

etapach poddawane są dekompozycji pod wpływem wody lub tlenu.
17,18

 Reakcje te są 

egzotermiczne i bardzo szybkie, dlatego prowadzi się je w kontrolowanych warunkach 

(obniżona temperatura i stężenie substratów).  

 

Rys. 5 Schemat przedstawia mechanizm reakcji związku cynkoorganicznego z wodą. 

W procesie hydrolizy cząsteczka wody reaguje z grupą alkilową (reakcja kwasowo-

zasadowa), tworząc alkan i kompleks hydroksocynkowy. W następnym etapie, grupa alkilowa 

(R) pochodząca z kolejnej cząsteczki R2Zn odszczepia proton z powstałego związku 

hydroksylowego, w wyniku, czego powstaje związek oksocynkowy, występujący w różnych 

ugrupowaniach zależnych od warunków reakcji oraz alkan, który jest produktem ubocznym. 

Reakcja może przebiegać dalej z udziałem kolejnych cząsteczek wody analogicznie jak na 

schemacie powyżej [Rys. 5].  

 

Rys. 6 Schemat przedstawia proponowany mechanizm reakcji tlenu ze związkiem cynkoorganicznym. 

W reakcji utleniania na powietrzu dochodzi do przyłączenia cząsteczki O2 do centrum 

metalicznego związku. Następuje przeniesienie elektronu z wiązania C-Zn na tlen, co 

prowadzi do przegrupowania się związku do nadtlenku, który może ulec dalszym 

przemianom np. do Zn-OR, Zn-O-Zn, ZnO, ZnOH czy ZnO2 [Rys. 6; Rys. 7]. Związki 

cynkoorganiczne są bardzo wrażliwe na obecność tlenu, a utlenianie zachodzi już przy 

niewielkiej jego ilości. W reakcji syntezy nanocząstek ZnO z prekursorów alkilocynkowych 

obecność tlenu molekularnego może, zatem wpłynąć na właściwości otrzymywanego 



20 
 

produktu poprzez generowanie stabilnych produktów (np. alkoksylanów), które przez 

oddziaływanie z powierzchnią ZnO mogą wpływać na proces jego wzrostu. 

 

Rys. 7 Możliwe przekształcenia kompleksów nadtlenków cynkowych 

Jednym z szeroko opisywanych w literaturze sposobów syntezy ZnO jest zastosowanie 

prekursorów stabilizowanych ligandami alkoksylowymi. Kompleksy tego typu syntezowane 

są zazwyczaj w reakcji alkilocynku z alkoholami, co zazwyczaj prowadzi do produktów 

o ogólnym wzorze [RZnOR’]4 (R = Me, Et, 
t
Bu itd.; R’= 

i
Bu, 

i
Pr itd.).

19
 Posiadają one 

budowę kubiczną z atomami tlenu i cynku w narożach sześcianu. W dalszych etapach, w celu 

otrzymania nanocząstek ZnO, należy przeprowadzić termolizę lub hydrolizę prekursora, 

podczas której organiczne ligandy są częściowo usuwane. Dobrym przykładem tego typu 

strategii mogą być eksperymenty grupy Polarz’a, polegające na badaniu reakcji rozkładu 

termicznego (350 °C, 2h) stabilnego kompleksu [MeZnO
t
Bu]4, w celu otrzymania 

nanocząstek ZnO.
21

 Analiza IR otrzymanych materiałów wykazała, że w temperaturze 800 

°C, cały ligand uległ rozkładowi, a otrzymane widmo zawierało tylko sygnały pochodzące od 

ZnO. Prowadzono także analizę wpływu ilości wody zastosowanej do hydrolizy prekursora na 

wielkość ZnO. Naukowcy zwiększając nadmiar molowy H2O w procesie przekształcania 

kompleksów cynkoorganicznych uzyskiwali nanocząstki o coraz większych rozmiarach. 

Dodatkowo poprzez modyfikacje liganda otrzymali cząstki o różnych kształtach. 
20

  

 

Rys. 8 Schemat reakcji alkilocynku z alkoholem.
21

 

W grupie macierzystej prowadzone były badania o podobnej tematyce. Analizowano 

reakcje t-Bu2Zn z alkoholem tert-butylowym, w wyniku, czego otrzymano kubiczny 
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kompleks alkoksylowy. Alternatywną ścieżką syntezy jest wykorzystanie równomolowej 

reakcji t-Bu2Zn z wodą. W tym procesie grupa t- butylowa odszczepia atom wodoru z wody 

tworząc wolny butan, a grupa OH- przyłącza się do cynku tworząc klaster. Tą metodą 

w grupie macierzystej otrzymano heksametryczny układ [
t
BuZn(μ-OH)]6

22
 [Rys. 7; Rys. 8], 

w którym każdy atom cynku połączony jest z grupą tert- butylową oraz z trzema grupami 

hydroksylowymi. Związek ten może zostać potraktowany, jako stadium przejściowe między 

R2Zn a ZnO w procesie hydrolizy. W późniejszych etapach badań sprawdzano analogiczne do 

grupy Polarz’a przekształcenia do nanocząstek z wykorzystaniem wody lub wysokich 

temperatur. Oba prekursory poddano transformacji do ZnO przez rozkład termiczny 

w zakresie temperatur 25- 400°C [Rys. 9]. Rozkład prekursora nastąpił w temperaturze ok. 

120 °C. To wiele niższa wartość niż udało się uzyskać grupie Polarz’a. Finalnie otrzymano 

nanocząstki ZnO o średnich wymiarach 5 nm. 

 

Rys. 9 Schemat reakcji otrzymywania heksametrycznego klastra[
t
BuZn(μ-OH)]6 oraz przekształcenia go do 

nanocząstek. 

Rozwinięciem opisanych wyżej badań było zastosowanie układów mieszanych, które 

zawierają grupy hydroksylowe, a także alkoksylowe. Związki otrzymywano poprzez reakcje 

[
t
BuZnO

t
Bu]4 i [

t
BuZnOH]6 w różnomolowych stosunkach, w wyniku, czego uzyskano szereg 

dobrze zdefiniowanych, stabilnych i krystalicznych kompleksów o ogólnym wzorze  

[(
t
Bu)4Zn4 (μ3-O

t
Bu)x (μ3-OH)4-x], które są związkami przejściowymi między omawianymi 

wcześniej strukturami ([
t
BuZnOH]6 i. [

t
BuZnO

t
Bu]4) [Rys. 10]. Dodatkowo w omawianych 

kompleksach wraz ze wzrostem ilości grup hydroksylowych, temperatura ich rozkładu 

maleje. Na drodze dekompozycji termicznej powyższych kompleksów w relatywnie niskiej 

temperaturze (168 - 240°C) otrzymano tlenek cynku. Warto wspomnieć, że rozmiary 

nanocząstek wzrastały wraz ze wzrostem temperatury podczas termolizy.
23
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Rys. 10 Struktury molekularne: a) wodorotlenku t-butylocynku [
t
BuZnOH]6;  b)  związku alkoksylowego 

butylocynku [
t
BuZnO

t
Bu]4;  c) związków hydroksylowo-alkoksylowych uzyskanych w powyższej syntezie 3. 

[(
t
Bu)4Zn4 (μ 3 -O

t
Bu)3 (μ 3 -OH)]; 4.  [(

t
Bu)4Zn4 (μ 3 -O

t
Bu)2 (μ 3 -OH)2 ]; 5. [(

t
Bu)4Zn4 (μ 3 -O

t
Bu)(μ3 -OH)3 ] 

Interesującymi ligandami stosowanymi do syntezy prekursorów są związki 

zawierające w swojej strukturze atom azotu (aminy, amidy, amidyny i inne). Grupa B. 

Chaudret’a zapoczątkowała badania pod kątem optymalizacji syntezy nanocząstek 

stabilizowanych tymi związkami. Donorem jonów cynkowych był w tym przypadku 

dicykloheksylocynk ((c-C6H11)2Zn)
24

 natomiast, jako ligand naukowcy zastosowali 

długołańcuchowe aminy (HDA, DDA, OA)
25

. Ogólny schemat reakcji zaprezentowano 

poniżej [Rys. 11]. Pochodzący z ugrupowania –NH2 proton przyłącza się do grupy 

cykloheksylowej tworząc cykloheksan. Następnie układ poddano procesowi hydrolizy, co 

doprowadziło do powstania nanocząstek ZnO [Rys. 12]. Naukowcy otrzymali nanostruktury, 

których budowa zależała od warunków przeprowadzanych reakcji rodzaju liganda: na 

przykład w reakcjach bez udziału rozpuszczalnika otrzymano nanocząstki ZnO o wielkości 

10.7 x 1.6 (a),  9.2 x 3.7  (b) i 7.4 x 2.8 (c) [nm] odpowiednio dla ligandów HDA, DDA 

i OA
21 

[Rys. 12]. Co ciekawe zbadano także tą samą reakcję jednak z użyciem różnych 

rozpuszczalników w efekcie uzyskano nanocząstki o innych kształtach niż w wyżej 

omawianych przypadkach (np. w reakcji HDA z (c-C6H11)2Zn w THFie uzyskano nanodyski 

o różnych wymiarach).
26
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Rys. 11 Schemat przebiegu syntezy prekursora i przekształcenia go w nanocząstki ZnO. 

 

Rys. 12 Wielkość i budowa nanocząstek w zależności od użytego liganda: a) heksadecyloamina, b) 

dodecyloamina  c) oktyloamina 

Podobnym tematem zajmowała się grupa Ch. K. Williams. W swoich badaniach stosowali 

długołańcuchowe karboksylany cynku
27

 oraz dietylocynk. W wyniku hydrolizy tej 

mieszaniny, otrzymywali cząstki ZnO stabilizowane długimi łańcuchami karboksylanu. 

Charakteryzowały się one sferyczną budową, nie aglomerowały, a ich rozmiar zawierały się 

w przedziale 3-4 nm. Oprócz podobieństw do opisanej wyżej metody rozwiniętej przez B. 

Chaudreta  np. używania długołańcuchowych związków stabilizujących, istnieje kilka różnic. 

W grupie K. Williams korzystano jednocześnie z dwóch prekursorów zawierających cynk 

oraz stosowano długołańcuchowe karboksylany, jako ligandy, podczas gdy B. Chaudret 

korzystał z długołańcuchowych amin oraz innych warunków prowadzenia reakcji. 

Prawdopodobną przyczyną różnic w kształcie otrzymanych nanocząstek ZnO może być 

odmienny charakter oddziaływań różnych klas ligandów z powierzchnią ZnO.  
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II. 4. Charakterystyka kompleksów cynkowych stabilizowanych ligandami 

azotowo- azotowymi oraz amidami. 

Ważnym aspektem badań nad syntezą nano-ZnO jest analiza wpływu budowy prekursora 

na właściwości produktu. Ponadto możliwość śledzenia reakcji przekształceń kompleksów 

alkilocynkowych na poziomie molekularnym pozwala wysnuć cenne wnioski na temat ich 

dalszej reaktywności w transformacji do ZnO, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia 

racjonalnego projektowania prekursorów ZnO. W analizie doniesień literaturowych 

dotyczących kompleksów cynkowych stabilizowanych ligandami azotowymi i ich 

transformacji do nanocząstek ZnO uwzględniono ligandy amidowe oraz zbliżone do nich pod 

względem budowy i właściwości guanidyny i amidyny. 

Ciekawym przykładem jest kompleks stabilizowany amidowymi pochodnymi 

o ogólnym wzorze [LZnR]n otrzymany w grupie macierzystej. W tym przypadku liganden był 

amid benzoesowy, który w reakcji z Et2Zn tworzył tetrameryczny kompleks. Schemat reakcji 

zaprezentowano poniżej [Rys. 13]. 

 

Rys. 13 Schemat reakcji otrzymywania liganda z wykorzystaniem amidu benzoesowego. 

 Reagenty zmieszano w -80 °C, następnie układ pozostawiono w temperaturze pokojowej do 

samorzutnego ogrzania w ceku całkowitego przereagowania. Reakcje prowadzono 

w kontrolowanych warunkach, w atmosferze gazu inertnego. Na drodze krystalizacji w temp. 

-24 °C w chlorku metylenu otrzymano monokryształy odpowiednie do badań 

rentgenostrukturalnych. Schemat związku zaprezentowano poniżej. [Rys. 14]. 

Otrzymano prekursor, który w ciele stałym był tetramerem. Posiadał cztery 

czterokoorynacyjne atomy cynku. Ligand łączył się z trzema z nich, tlen wykazywał charakter 

mostkujący i był połączony z dwoma centrami metalicznymi. Atom azotu wiązał się z jednym 

atomem cynku.
28

 Kompleks ten w następnych etapach zastosowano, jako prekursora 

nanocząstek tlenku cynku. Przekształceń dokonano wobec wody i tlenu, reakcje przebiegały 

w ciele stałym. Otrzymane nano-ZnO charakteryzowały się stabilnością i średnicą rdzenia ok. 

3- 7 nm, udało się wydajnie przenieść je do środowiska wodnego. 
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Rys. 14 Kompleks o wzorze [PhCON(H)ZnEt]4.: a) budowa krystalograficzna; b) schemat struktury. 

Kolejnym przykładem dobrze zdefiniowanego układu reakcyjnego zastosowanego 

w syntezie nanocząstek ZnO były kompleksy cynkowe stabilizowane anionami guanidowymi. 

Synteza kompleksu z wykorzystaniem 1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dec-5-enu (hpp-H), jako 

liganda, przebiegła w wyniku zmieszania go w temperaturze -78°C z roztworem dietylocynku 

w stosunku molowym 1: 1[Rys.15].  

 

Rys. 15 Schemat reakcji hpp-H z etylocynkiem 

Układ pozostawiono do samorzutnego ogrzania do temperatury pokojowej, reakcje 

prowadzono ok. godzinę w atmosferze gazu inertnego, w wyniku czego otrzymano kompleks 

o wzorze [EtZn(hpp)]3. Związek ten został wykrystalizowany z układu rozpuszczalników 

toluen/heksan, co pozwoliło na wyznaczenie jego struktury w ciele stałym. Kompleks, 

posiada w swej strukturze trzy czterokoordynacyjne centra metaliczne otoczone przez 

cząsteczki liganda. Każdy atom cynku połączony był z jedną grupą etylową oraz trzema 

atomami azotu [Rys.16 a, b].  

 

Rys. 16 Kompleks o wzorze [EtZn(hpp)]3: a) budowa krystalograficzna; b) schemat struktury. 
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Następnie podjęto próby syntezy związku produktów reakcji kompleksu [EtZn(hpp)]3 

z wodą i tlenem molekularnym. Przeprowadzono kontrolowaną reakcje utleniania (ekspozycja 

na powietrzu przez 72 godziny) [EtZn(hpp)]3, w wyniku, czego otrzymano kompleks wzorze 

[(EtOZn)3(μ4-O) Zn(hpp)3]2 [Rys.17 a, b], formie bezbarwnych monokryształów. Struktura 

tego związku wykazywała wysoką symetrię i składała się z rdzenia złożonego z atomów tlenu 

i cynku w stosunku 1: 1 otoczonego ligandami stabilizującymi. 

 

Rys. 17 Kompleks o wzorze [(EtOZn)3(μ4-O) Zn(hpp)3]2: a) budowa krystalograficzna; b) schemat struktury. 

W kolejnych etapach badań przekształcono otrzymane związki do nano- ZnO. Reakcje 

prowadzono w fazie stałej przy dostępie powietrza w temperaturze pokojowej. Otrzymano 

nanokryształy o średnich rozmiarach 5,3 i 11,7 nm [Rys. 18], w zależności od zastosowanego 

prekursora.
29

 

 

Rys. 18 Obrazy nanocząstek otrzymanych z a) amorficznego, b) krystalicznego([(EtOZn)3(μ4-O)Zn(hpp)3]2) 

prekursora wykonane z użyciem transmisyjnego mikroskopu elektronowego. 
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Kolejnym intersującym przykładem jest otrzymywania nanocząstek tlenku cynku 

z kompleksów stabilizowanych anionami amidynowymi. Związki te otrzymywano poprzez 

równomolową reakcję N,N’-difenyloformamidyny (DPhF-H) lub benzamidyny z dimetylo- 

i dietylocynkiem[Rys. 19]. Reakcje prowadzono w toluenie lub tetrahydrofuranie, reagenty 

zmieszano w temperaturze -78 °C, następnie pozostawiono do samorzutnego ogrzania, co 

pozwoliło na otrzymanie kompleksów o wzorach [Et2Zn3(DPhF)4] oraz [Et2Zn4(PhC(NH)2)6]  

 

Rys. 19 Schemat reakcji otrzymywania prekursora azotowo-azotowego. 

Kompleks [Et2Zn3(DPhF)4]  wykrystalizowano, co pozwoliło określić jego budowę 

w ciele stałym. Posiada on trzy atomy cynku w narożach trójkąta, dwa z nich skoordynowane 

są przez trzy ligandy azotowe oraz grupę etylową [Rys.20].  

 

Rys. 20 Kompleks o wzorze [Et2Zn3(DPhF)4]: a) budowa krystalograficzna; b) schemat struktury. 

Następnym etapem badań było wykorzystanie kompleksów alkilocynkowych 

stabilizowanych anionami amidynowymi do syntezy nanocząstek ZnO poprzez dodanie do 

układu wody w różnych stosunkach molowych.
30

 W przypadku kompleksu 

difenyloformamidyny prowadziło to do otrzymania sferycznych nanocząstek o średnicy ok. 7 

nm Co ciekawe, zastosowanie analogicznej procedury do kompleksu stabilizowanego 
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anionem benzmaidynowym doprowadziło do otrzymania nanocząstek wykazujących wyraźną 

anizotropię kształtu – były to nanodyski o rozmiarach zależnych od nadmiaru molowego 

wody użytego w procesie.
 31

 

II. 5. Omówienie kompleksów cynkowych stabilizowanych anionami 

amidowymi. 

Ligandy amidowe pełnią ważną rolę w chemii koordynacyjnej kompleksów metali grup 

głównych. Dzielmy je na I-, II- i III- rzędowe, w zależności od tego ile podstawników 

przyłączonych jest do azotu. Związki te posiadają atomy tlenu, węgla i azotu połączone ze 

sobą, co umożliwia delokalizację gęstości elektronowej w układzie N-C-O. Taka koordynacja 

atomów pozwala tworzyć bardzo ciekawe układy z centrum metalicznym. Istnieją różne 

sposoby wiązania metalu z anionem amidowym. Najbardziej powszechne z nich 

zaprezentowano na Rys. 21. Oprócz klasycznych połączeń M-N, M-O, atom metalu może 

związać się także jednocześnie z azotem i tlenem. 

 

Rys. 21 Schemat różnych sposobów wiązań amidów z centrami metalicznymi. 

Oprócz przedstawionego wcześniej związku o wzorze [PhCON(H)ZnEt]4 w literaturze 

znane jest tylko kilka innych kompleksów cynkowych stabilizowanych anionami amidowymi. 

Jednym z przykładów jest klaster z o ogólnym wzorze [Zn4(μ4-O)(NHOCPh)6] otrzymany 

w grupie macierzystej jako prekursor do syntezy materiałów porowatych typu MOF 

(metaloorganiczne materiały porowate) opartych na jednostkach budulcowych [Zn4O]
6+

.  

 

Rys. 22 Schemat reakcji amidu benzoesowego, etylocynku i wody (Ba
-
 – anion benzamidowy)  

Kompleks amidowy [Zn4(μ4-O)(NHOCPh)6] otrzymano poprzez zmieszanie 

w stosunku 3:2:0.5 amidu benzoesowego, dietylocynku oraz wody [Rys. 22]. Reakcje 

prowadzono w kontrolowanych warunkach, w atmosferze azotu,
32

 w wyniku, czego 
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otrzymano kompleksy z rdzeniem w postaci [Zn4O]
6+

 otoczonego ligandami μ-1,2-

amidowymi [Rys. 23].
33

  

 
Rys. 23 Prekursor z jądrem w postaci [Zn4O]

6
: a) budowa krystalograficzna (dla uproszczenia usunięto grupy 

fenylowe); b) schemat struktury. 

Innymi przykładami amidowych kompleksów cynku są związki otrzymywane 

w grupie C. Wolpera. Reakcje te były szczególnie ciekawe, ponieważ docelowy związek 

powstaje w wyniku alkilowania izocyjanianu in situ. Naukowcy analizowali tę reakcję 

w podwyższonej temperaturze (80°C) [Rys. 24].  

 

Rys. 24 Schemat reakcji izocyjanianu z metylocynkiem. 

W wyniku tej reakcji otrzymano amidowy kompleks o ogólnym wzorze [MeZnOC(Me)NR]x 

(R=i-Pr, t-Bu). Każdy atom cynku jest w nim czterokoordynacyjny i wiąże się z jedną grupą 

alkilową oraz trzema ligandami amidowymi (dwa z nich połączone są przez tlen, a jeden 

przez azot). Wszystkie ligandy amidowe są połączone do atomów cynku w ten sam sposób 

(azot tworzy jedno wiązanie, a tlen dwa) [Rys. 25].
34

  

 
Rys. 25 Kompleks o wzorze [MeZnOC(Me)NR]4 : a) budowa krystalograficzna; b) schemat struktury. 
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Kolejnym przykładem związków zawierających ligandy amidowe są kompleksy 

syntezowane przez grupę A. Wheatley’a. Naukowcy poprzez reakcje pochodnej beznamidu 

(N-fenylo-; N-metylo- lub N-izopropylo-) z dimetylocynkiem w toluenie syntezowali 

kompleksy alkilocynkowe stabilizowane benzamidowymi pochodnymi [Rys. 26]. 

 
Rys. 26 Schemat reakcji prowadzonej przez grupę A. Wheatley'a 

Jednym z produktów jaki otrzymano był kompleks o wzorze [PhC(O)N(Ph)ZnMe]4, 

w którym trzy grupy amidowe stabilizują cynkowe centra metaliczne. Atomy cynku są 

czterokoordynacyjne, połączone są z dwoma atomami tlenu, jednym azotem oraz grupą 

metylową [Rys. 27].
35

  

 

Rys. 27  Przykładowy kompleksu [PhC(O)N(Ph)ZnMe]4: a) budowa krystalograficzna (dla uproszczenia usunięto 

grupy fenylowe); b) schemat struktury. 
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III. Badania własne 

 

Ze względu na szeroką gamę zastosowań nanocząstek tlenku cynku, naukowcy szukają 

lepszych, wydajniejszych sposobów ich syntezy. Prace rozpoczęte w grupie macierzystej 

dotyczące stabilizacji kompleksów alkilocynkowych związkami amidowymi dały bardzo 

interesujące wyniki. W celu rozwinięcia badanej tej tematyki, jako ligandy wybrano trzy 

izomery amidu nikotynowego, które swojej strukturze zawierają oprócz grupy amidowej 

dodatkowy atom azotu w pierścieniu aromatycznym: a) 2-pirydylokarboksyamidu (H-Lo); b) 

3-pirydylokarboksyamidu (H-Lm); oraz c) 4-pirydylokarboksyamidu (H-Lp) [Rys. 28].  

 

Rys. 28 Budowa liganda: a) 2-pirydylokarboksyamid (H-Lo) ; b) 3-pirydylokarboksyamid(H-Lm); c) 4-

pirydylokarboksyamid (H-Lp). 

Wprowadzenie dodatkowej grupy funkcyjnej ma na celu sprawdzenie jak wpłynie to na 

budowę otrzymanych kompleksów oraz właściwości uzyskanych nanocząstek. Wybierając te 

ligandy zakładano, że oprócz znanego powinowactwa grupy amidowej do centrum 

metalicznego, dodatkowy atom azotu w pierścieniach aromatycznych (zwłaszcza ligandów H-

Lm oraz H-Lp) spowoduje tworzenie się układów polimerycznych lub oligomerycznych 

z cynkiem.  

III. 1. Synteza prekursorów etylocynkowych [EtZnL] 

 

Alkilowe kompleksy cynkoorganiczne stabilizowane ligandami: H-Lo, H-Lm, oraz H-Lp 

otrzymano w bezpośredniej reakcji dietylocynku z odpowiednim amidem kwasu 

nikotynowego w stosunku molowym 1:1 w tetrahydrofuranie według reakcji przedstawionej 

na Rys.29. Reagenty zmieszano w temperaturze -78 ºC, a następnie mieszaninę reakcyjną 

pozostawiono do samorzutnego ogrzania do temperatury pokojowej, w której reakcję 

prowadzono przez kolejną godzinę. Otrzymane kompleksy scharakteryzowano metodą 
1
H 

NMR oraz PXRD. 
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Rys. 29 Schemat otrzymywania kompleksu o ogólnym wzorze [EtZnL]n 

Wraz ze wzrostem temperatury roztwór przyjmował różne kolory, na początku czerwony 

potem żółty, a następnie w zależności od wybranego liganda układ pozostawał w tym kolorze 

(H-Lp) lub też wytrącał się biały osad (H-Lm, H-Lp). Po godzinie mieszania poreakcyjna 

[EtZnLo] była klarownym roztworem, natomiast mieszaniny poreakcyjne zawierające 

[EtZnLm] i [EtZnLp] były białymi zawiesinami - w tych przypadkach prawdopodobnie 

powstały struktury polimeryczne. Reakcja przebiegała w sposób typowy dla reakcji kwasowo- 

zasadowych. W wyniku odszczepienia protonu z ugrupowania -NH2 przez grupę alkilową 

powstawał odpowiedni alkan, który opuszczał układ. Wszystkie związki oczyszczono, 

poprzez kilkukrotne przemycie THFem i wysuszono próżniowo. Poczyniono próby 

krystalizacji otrzymanych produktów z wykorzystaniem różnych rozpuszczalników m.in. eter 

dietylowy, tetrahydrofuran, heksan, toluen, dioksan czy metyloTHF jednak nie przyniosły one 

oczekiwanych rezultatów. 

Otrzymane kompleksy scharakteryzowano również metodą 
1
H NMR. W przypadku 

prekursora [EtZnLo] zarejestrowano widmo produktu, natomiast w przypadku dwóch 

pozostałych nie zaobserwowano żadnych sygnałów, co świadczy o braku rozpuszczalności 

kompleksów w benzenie deuterowanym.  

Na widmie [EtZnLo] zarejestrowano dwie rodziny sygnałów dla związków 

aromatycznych: pierwsza grupa to dwa triplety i jeden multiplet o przesunięciach kolejno 6,36 

ppm, 6,77 ppm oraz 7,93 ppm (D1) oraz intensywności 1:0.97:1.86. Prawdopodobnie 

odpowiadają one czterem protonom w pierścieniu aromatycznym. Druga grupa sygnałów 

zarejestrowana na widmie w obszarze aromatycznym składała się z szerokich sygnałów przy 

przesunięciach 6,55 ppm, 7,00 ppm oraz 8,17 ppm (D2), których intensywności były o wiele 

mniejsze niż te obserwowane dla sygnałów grupy pierwszej [Rys. 31]. 
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Rys. 30 Część alifatyczna widma 
1
HNMR prekursora [EtZnLo] 

 

 

Rys. 31 Część aromatyczna widma 
1
HNMR prekursora [EtZnLo] 
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Na widmie zaobserwować można również trzy grupy sygnałów w części protonów 

alifatycznych widma. Pierwszy i najbardziej intensywny z nich to triplet oraz kwartet 

o przesunięciach kolejno 1,89 ppm (B1) oraz 0,98 ppm (A1), stałej sprzężenia 8,1 Hz 

i stosunku intensywności 3.0 : 2.4 (Rys. 30). Druga grupa refleksów to także triplet i kwartet 

o przesunięciach 1,50 ppm (B2) i 0,57 (A2) ppm, stałej sprzężenia 8,1 Hz oraz stosunku 

intensywności 3.08 : 2. Ostatnia rodzina zawierała triplet i kwartet o przesunięciach 

odpowiednio 1,16 ppm (B3) i  3,7 ppm (A3) , stałej sprzężenia 6,9 Hz, z powodu nakładania 

się sygnałów trudno jest określić stosunek intensywności pików [Rys. 30].  Prawdopodobnie 

pierwsze i najbardziej intensywne grupy sygnałów na widmie w obszarach alifatycznym 

i aromatycznym (6,35 ppm, 6,77 ppm,7.93 ppm (D1), 1,88 ppm (B1), 0,97 ppm (A1)) 

pochodzą od głównej formy prekursora [EtZnLo]. Obecność drugiej grupy sygnałów 

o zbliżonych przesunięciach chemicznych najprawdopodobniej świadczy o tym, iż w próbce 

istnieje inna forma tego kompleksu. Natomiast trzecia rodzina sygnałów zawierająca kwartet 

przy 3.70 ppm (B3) dowodzi obecności formy utlenionej (Zn-O-Et), jednakże biorąc pod 

uwagę intensywności pików są jej znikome ilości. Na widmie zaobserwowano także dwa 

sygnały od protonów z grupy –NH- (5,61 ppm (C1) [Rys. 31] oraz 5,49 ppm (C2)).  

Jak wspomniano wcześniej związki [EtZnLp] oraz [EtZnLm] wykazywały ograniczoną 

rozpuszczalność w C6D6. W celu rozpuszczenia ich użyto dwukrotnego molowego nadmiaru 

pirydyny w celu rozbicia polimerowych łańcuchów, poprzez konkurencje w donorowaniu 

elektronów na centra cynkowe w stosunku do pary elektronowej z atomu azotu znajdującego 

się pierścieniu aromatycznym, a tym samym zwiększeniu rozpuszczalności związku. 

Otrzymane w ten sposób roztwory poddano badaniu 
1
H NMR. 
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Rys. 32 Część alifatyczna widma 1HNMR prekursora [EtZnLm] z dodatkiem pirydyny  

 

 

Rys. 33 Część aromatyczna widma 1HNMR prekursora [EtZnLm] z dodatkiem pirydyny 
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 W przypadku próbki meta zaobserwowano sygnały o niskiej intensywności pochodzące 

od produktu (w obszarze aromatycznym: 9,16 ppm (D), 8,43 ppm (D), 7,63 ppm (D), 6,6 ppm 

(C) [Rys. 33] oraz alifatycznym: triplety 1,86 ppm (A1), 1,5 ppm (A2), 1,16 ppm (A3) oraz 

kwartety 3,7 ppm (B3), 1,03 ppm (B1), 0,57 ppm (B2)[Rys. 32]) oraz sygnały pochodzące od 

pirydyny. Natomiast dla izomeru para nie zaobserwowano, żadnych sygnałów od produktu. 

Świadczy to o bardzo słabej rozpuszczalności oraz dużej stabilności polimerycznego 

kompleksu. 

Analizę PXRD wykonano w specjalnie przegotowanych holderach pozwalających na 

przeprowadzenie pomiarów w atmosferze osuszonego gazu inertnego. Do pomiarów użyto 

osuszonych i rozdrobnionych próbek badanych kompleksów w ilości około 25 mg każda. Na 

otrzymanych dyfraktogramach nie zaobserwowano sygnałów od liganda, co pozwoliło 

stwierdzić, że substraty przereagowały całkowicie. Prekursory orto i para były amorficznymi 

ciałami stałymi natomiast dyfraktogram kompleksu meta zawierał poszerzone refleksy 

o niskiej intensywności, których nie udało się przypisać do żadnej znanej fazy krystalicznej. 

III. 2. Przekształcenie prekursorów do nanocząstek tlenku cynku  

 W kolejnym etapie badań otrzymane produkty etylocynkowe [EtZnL] wykorzystano, 

jako prekursory w syntezie nanometrycznego ZnO z wykorzystaniem różnych warunków 

reakcji. W tym celu kompleksy [EtZnLo], [EtZnLm] i [EtZnLp] poddano ekspozycji na 

powietrze, ekspozycji na pary wody w ciele stałym oraz hydrolizie w zawiesinie THFu. 

Dodatek wody dla reakcji w zawiesinie był ściśle określony (300%, 600% i 1000% nadmiar 

molowy H2O stosunku do atomów cynku w prekursorach). Reakcje (oprócz ekspozycji na 

powietrze i pary wody) prowadzone były w atmosferze gazu inertnego. Po około 24 

godzinach od początku reakcji, produkty oczyszczono poprzez kilkukrotne przemycie 

produktów tetrahydrofuranem, wysuszono pod próżnią (w przypadku ekspozycji na powietrzu 

reakcja trwała 16 dni, produkt końcowy przemyto tetrahydrofuranem oraz wysuszono 

w suszarce temp. ok. 70°C). Wszystkie próbki, w których dodawano nadmiar wody 

wykazywały luminescencję w świetle UV o długości fali 365 mn. Świadczy to o udanym 

przekształceniu do nanocząstek ZnO[Rys. 34]. W celu analizy otrzymanych materiałów pod 

kątem wielkości i kształtu nanocząstek oraz stabilności termalnej wykonano badania PXRD 

oraz TGA. 
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Rys. 34 Zdjęcia próbek otrzymanych nanocząstek ZnO podczas naświetlania lampą UV (356 nm).Trzy pierwsze 

próbki od góry zostały zhydrolizowane 1000% nadmiarem H2O następne, 600% na końcu 300 %. Od lewej 

znajdują się znajdują się roztwory, w których zastosowano prekursor z ligandem orto, następny meta, a na końcu 

para. 

III. 3. Badania wielkości i morfologii otrzymanych nanocząstek tlenku cynku 

III. 3.1. Analiza PXRD ZnO 

W celu wyznaczenia wielkości nanocząstek przeprowadzono analizę PXRD. Próbki 

oczyszczono z pozostałości z przekształceń przez kilkukrotne przemycie rozpuszczalnikiem 

oraz wysuszono pod próżnią lub w suszarce. Następnie umieszczono związki na specjalnie 

przygotowanych holderach i poddano każdą godzinnej analizie. Na dyfraktogramach PXRD 

widoczne były refleksy odpowiadające rodzinom płaszczyzn krystalograficznych w badanych 

nanocząstkach ZnO. Wielkość krystalitów jest ściśle powiązana z szerokością refleksów. Jest 

to obrazowane przez równanie Sherrera: 



38 
 

.  

𝜏 =
𝐾𝜆

𝛽 cos 𝜃
 

Gdzie: 

 

𝜏 −średnica krystalitu [nm] 

𝐾 −współczynnik kształtu, zależny od symetrii (K jest zbliżone do jedności, zazwyczaj 

przybiera wartość równą 0.9, ale zależy od rzeczywistego kształtu kryształu) 

𝛽 −szerokość linii dyfrakcyjnej mierzona w połowie wysokości refleksu 

𝜃 −kąt padania promieni rentgenowskich 

𝜆 − długość fali promieniowania rentgenowskiego [nm] 

 

W celu systematycznej analizy poszerzeń refleksów na dyfraktogramu oraz wynikających 

z nich wielkości krystalitów ZnO wykorzystano oprogramowanie HighScore firmy Panalitical 

Analizie poddano następujące refleksy: (010), (002), (011), (012), (110), (013), które 

znajdowały się przy kątach 2θ odpowiednio: 31.8°, 34.4°, 36.3°, 47.5°, 56.6°, 62.9°.  

Przebieg analizy był następujący: 

1.  Wyznaczenie tła 

2.  Wyznaczenie pozycji refleksów 

3.  Stworzenie krzywej teoretycznej na podstawie wyznaczonego tła i refleksów 

4. Iteracyjne dopasowanie szerokości pików na krzywej teoretycznej, w celu jak 

najlepszego dopasowania do krzywej eksperymentalnej 

5. Wyznaczenie wielkości krystalitów ZnO dla każdego z obserwowanych refleksów na 

podstawie ich szerokości. 
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Rys. 35 Przykładowy, dopasowany wykres PXRD nanocząstek otrzymanych przez hydrolizę 1000% molowym 

nadmiarem wody prekursora [EtZnLo]. Oznaczenia krzywych: czerwona- eksperymentalna, niebieska- 

teoretyczna, zielona - tło. 

Przykładowy dyfraktogram dla próbki [EtZnLm] 1000% H2O z dopasowanymi szerokościami 

pików zaprezentowano na Rys.35. Analizując sygnały na powyższym wykresie można 

stwierdzić, że w próbce znajdują się nanokrystality ZnO (charakterystyczne pasma dla tlenku 

cynku są poszerzone). Nie zaobserwowano innych faz krystalicznych(w szczególności 

liganda). 

Oszacowane wielkości poszczególnych grup nanocząstek zaprezentowano w Tabelach 1, 2, 

i 3. W tabelach podano wartości otrzymane z analizy każdego refleksu z osobna. 

Tabela 1 Oszacowane wielkości nanocząstek ZnO po przekształceniu prekursora zawierającego 2-

pirydylokarboksyamid. 

Rodzina 

płaszczyzn 
d[Å] 2θ [

o
] 

Wielkość krystalitów [nm] 

300% 600% 1000% air 16 s.s. 

(010) 2.81 31.8 2.9 6.3 8.6 5.4 8.6 

(002) 2.60 34.4 4.0 10.2 12.9 4.9 9.0 

(011) 2.47 36.3 2.8 4.8 6.8 4.8 8.4 

(012) 1.91 47.5 2.8 2.7 4.0 4.3 6.7 

(110) 1.62 56.6 3.2 7.3 9.5 3.9 8.9 

(013) 1.48 62.9 2.1 3.3 4.9 3.3 7.4 

 

  



40 
 

Tabela 2 Oszacowane wielkości nanocząstek ZnO po przekształceniu prekursora zawierającego 3-

pirydylokarboksyamid. 

Rodzina 

płaszczyzn 
d[Å] 2θ [

o
] 

Wielkość krystalitów [nm] 

300% 600% 1000% air 16 s.s. 

(010) 2.81 31.8 2.2 6.9 6.0 3.6 4.7 

(002) 2.60 34.4 2.8 9.8 8.7 4.0 7.4 

(011) 2.47 36.3 2.3 5.2 5.6 3.4 4.7 

(012) 1.91 47.5 2.9 3.6 3.8 4.7 4.0 

(110) 1.62 56.6 2.1 4.8 6.4 2.1 4.6 

(013) 1.48 62.9 2.3 3.3 4.7 2.1 4.9 

 

Tabela 3 Oszacowane wielkości nanocząstek ZnO po przekształceniu prekursora zawierającego 4-

pirydylokarboksyamid. 

Rodzina 

płaszczyzn 
d[Å] 2θ [

o
] 

Wielkość krystalitów [nm] 

300% 600% 1000% air 16 s.s. 

(010) 2.81 31.8 2.2 2.8 6.0 3.1 5.2 

(002) 2.60 34.4 2.8 3.2 7.8 4.1 8.2 

(011) 2.47 36.3 2.1 2.8 5.6 3.4 5.3 

(012) 1.91 47.5 2.6 2.9 3.7 3.6 4.7 

(110) 1.62 56.6 2.1 2.9 6.1 3.2 5.1 

(013) 1.48 62.9 1.9 2.2 5.0 3.0 5.7 

 

W tabelach, dla przejrzystości użyto skrótów dotyczących warunków przekształcania 

prekursorów w nanocząstki. Pierwsze trzy wartości odnoszą się do nadmiaru molowego 

użytej wody, „air 16” dotyczy próbki eksponowanej na powietrzu przez 16 dni, natomiast 

skrót „s.s.” oznacza hydrolizę w ciele stałym z użyciem par wody w temperaturze pokojowej, 

prowadzoną przez ok. 24 h. W celu analizy anizotropii kształtu krystalitów zbadane zostało 

wiele płaszczyzn krystalograficznych. Dzięki temu łatwo stwierdzić czy materiał jest 

nanocząstką kulistą (wszystkie kierunki krystalograficzne dają zbliżone wartości), 

nanoprętem czy nanodyskiem (co widać z porównania wyników otrzymanych dla płaszczyzn 

(010) oraz (002)). Dzięki tej analizie można wstępnie podać wymiary i kształty nanocząstek 

oraz stwierdzić czy mamy do czynienia z izotropowymi kryształami. Dla uproszczenia 

przyjęto, że długość krystalitów wyznaczona jest przez płaszczyznę 002, a szerokość przez 

010 oraz, że jeśli stosunek tych wartości jest większy lub równy 1,50 mamy do czynienia 

z nanoprętami, w pozostałych przypadkach natomiast otrzymano cząstki quasi-sferyczne. 

Wyniki zaprezentowano w Tabeli 4. 
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Tabela 4 Długość i szerokość krystalitów wyznaczona przez płaszczyzny (002), (010) oraz stosunek miedzy tymi 

wymiarami. Dla wartości stosunku większych od 1,5 założono, że mamy do czynienia z nanoprętami w innym 

przypadku są to struktury quiasi-sferyczne. 

Materiał 
Długość 

[nm] 

Szerokość 

[nm] 

Stosunek 

długości i 

szerokości  

Kształt cząstki 

[EtZnLo] 

300% 4.0 2.9 1.38 Quasi-sferyczny 

600% 10.2 6.3 1.62 Nanopręt 

1000% 12.9 8.6 1.50 Nanopręt 

air 16 4.9 5.4 0.91 Quasi-sferyczny 

s.s. 9.0 8.6 1.05 Quasi-sferyczny 

[EtZnLm] 

300% 2.8 2.2 1.27 Quasi-sferyczny 

600% 9.8 6.9 1.42 Quasi-sferyczny 

1000% 8.7 6.0 1.45 Quasi-sferyczny 

air 16 4.0 3.6 1.11 Quasi-sferyczny 

s.s. 7.4 4.7 1.57 Nanopręt 

[EtZnLp] 

300% 2.8 2.2 1.27 Quasi-sferyczny 

600% 3.2 2.8 1.14 Quasi-sferyczny 

1000% 7.8 6.0 1.30 Quasi-sferyczny 

air 16 4.1 3.1 1.32 Quasi-sferyczny 

s.s. 8.2 5.2 1.58 Nanopręt 

Jak wynika z powyższych danych, zarówno zmiana ilości dodanej wody, sposobu 

prowadzenia reakcji czy też rodzaju prekursora ma znaczny wpływ na rozmiary oraz kształty 

nano- ZnO. Dla wszystkich analizowanych prekursorów najmniejsze nanocząstki uzyskano 

przez hydrolizę w zawiesinie THF używając 300% nadmiaru H2O wobec cynku. Nanocząstki 

dla prekursorów [EtZnLm] oraz [EtZnLp] miały takie same rozmiary (2.8 x 2.2 nm), natomiast 

krystality powstałe po przekształceniu [EtZnLo] okazały się większe (4.0 x 2.9). Wraz ze 

wzrostem nadmiaru użytej wody w procesach hydrolizy w zawiesinie, wielkość otrzymanych 

nanocząstek wykazywała tendencję wzrostową, jednak różnice pomiędzy seriami 

otrzymanymi z różnych prekursorów były istotne. W przypadku prekursora [EtZnLm] 

pomimo użycia 600 % lub 1000% nadmiaru wody otrzymano nanocząstki o bardzo 

zbliżonych kształtach (9.8 x 6.9 oraz 8.7 x 6.0 [nm]). Z drugiej strony rozmiar krystalitów 

powstałych z pozostałych prekursorów rósł monotonicznie wraz z ilością dodawanej wody. 

Anizotropia kształtu krystalitów była najbardziej wyraźna dla nanomateriału otrzymanego 

z prekursora [EtZnLo] (stosunki wysokości do szerokości na poziomie 1,62 i 1,50). 

Wszystkie próbki poddawane ekspozycji na powietrze posiadały kuliste kształty, świadczą 

o tym, wartości zaprezentowane w tabelach 1-3 dla „air 16”, które są do siebie bardzo 

zbliżone. Produkty przemiany posiadły podobne rozmiary, najmniejsze nanocząstki uzyskano 
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z prekursora [EtZnLp], natomiast największe przekształcając kompleks [EtZnLo]. Ich 

wymiary nieznacznie odbiegały od wymiarów materiałów uzyskanych drogą hydrolizy. 

W przypadku hydrolizy w ciele stałym z użyciem par wody w temperaturze pokojowej 

otrzymany tlenek cynku miał różne rozmiary, które zależały od rodzaju użytego prekursora.  

Po analizie danych z tabel 1-3 można stwierdzić, że transformacja tego typu faworyzuje 

anizotropowy wzrost kryształu, co stwierdzono na podstawie obserwacji większej średnicy 

krystalitów obliczonej na podstawie refleksu (002). 

Podsumowując otrzymano cała rodzinę nanomateriałów ZnO o wielkościach w granicach 

od 2.8 x 2.2 do 12.9 x 8.6  nm. Najmniejsze nanocząstki uzyskano używając 300% nadmiaru 

H2O, wraz ze wzrostem stężenia, cząstki stawały się coraz większe. Największe nanocząstki 

w każdym przypadku uzyskano po użyciu liganda 2-pirydylokarboksyamidowego, ich 

rozmiary wahały się od ok. 4.0 x 2.9 do 12.9 x 8.6 nm. Nanocząstki o najmniejszych 

wielkościach zaobserwowano po reakcji z prekursorem [EtZnLp], ich wymiary znajdowały się 

w granicach 2.8 x 2.2 – 8.2 x 5.2 nm. Większość produktów przemiany miała budowę quasi-

kulistą, niektóre cząstki były nanoprętami, ale stosunek długości do szerokości nie 

przekraczał 1.62. 

III. 3.2. Analiza TGA otoczki liganda nanocząstek ZnO 

Kolejnym etapem badań była analiza TGA pozwalająca na śledzenie rozkładu 

termicznego badanych materiałów i wyznaczenie stosunku masy liganda do masy ZnO. 

Pomiary przeprowadzano dla próbek ZnO, które otrzymano w wyniku hydrolizy 300%, 600% 

oraz 1000% nadmiarem molowym wody w zakresie temperatur 25- 700°C, w atmosferze 

powietrza, natomiast za punkt krańcowy ustanowiono 600°C w każdej próbce, ponieważ 

dalszy ubytek masy był nieznaczny.  

Przebieg otrzymanych krzywych grawimetrycznych był bardzo podobny, wszystkie 

wykazywały maksimum szybkości spadku masy w zbliżonym zakresie (300- 400 °C), dlatego 

jako przykład posłużono się jednym wykresem TG. Jak widać na Rys. 36 podczas ogrzewania 

próbki jej masa stopniowo spada. W temperaturze ok. 350 °C następuje nagły spadek masy 

(wskazuje na to krzywa pochodnej) oraz wzrost przepływu ciepła, co najprawdopodobniej jest 

spowodowane opuszczaniem układu przez ligand (temperatury wrzenia ligandów meta i para 

są bardzo zbliżone i wynoszą ok. 334°C). Po przekroczeniu tej temperatury nie odnotowano 

większych zmian układu. Świadczy o kompletnym opuszczeniu układu przez związek 

amidowy. 
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Rys. 36 Przykładowa krzywa termograwimetryczna dla próbki prekursora [EtZnLo] zhydrolizowanej 1000% 

nadmiarem wody. 

Otrzymane krzywe różniły się przede wszystkim procentowym ubytkiem masy, który był 

ściśle związany z ilością wody użytej w syntezie nanocząstek, co zaprezentowano na Rys. 37 

na przykładzie materiałów otrzymanych z prekursora EtZnLo.  

 

Rys. 37 Przykładowy wykres termograwimetryczny nanocząstek powstałych z przekształcenia prekursora EtZnLo 

300%, 600% 1000% nadmiarem molowym wody względem atomów cynku. 
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W wyniku badań otrzymano procentowe ubytki masy [Rys 31], które następnie 

stabelaryzowano [Tabela 4]. Na podstawie tych danych oszacowano molowy stosunek 

ligandów do Zn w nanocząstkach [Tabela 5]. 

Tabela 5 Procentowe ubytki masy nanocząstek ZnO podczas analizy termograwimetrycznej. 

Rodzaj 

liganda 

Procentowy ubytek masy 

300% 600% 1000% 

orto  15.17% 6.84% 5.56% 

meta 26.33% 9.19% 8.00% 

para 25.44% 10.95% 6.18% 

Tabela 6 Szacowany molowy stosunek liganda do cynku w nanocząstkach. 

Rodzaj 

liganda 

Stosunek molowy liganda do Zn 

300% 600% 1000% 

orto 0.153 0.072 0.038 

meta 0.134 0.041 0.054 

para 0.185 0.075 0.042 

Wyniki otrzymane z analizy termograwimetrycznej są zgodne ze wcześniejszymi 

danymi z badań PXRD tzn. im mniejsze nanocząstki poddano analizie TG tym 

odnotowywano większe ubytki masy próbki.  

Powyższe wyniki mogą świadczyć o tym, że pomimo niewielkich rozmiarów cząstek 

tlenku cynku, nie potrzeba dużej ilości liganda, do stabilizacji ich powierzchni. Dodatkowo, 

na podstawie korelacji wyników otrzymanych z analiz TGA i PXRD można stwierdzić, że 

mniejsze kryształy są stabilizowane większą ilością ligandów amidowych, a wraz ze 

wzrostem struktur stosunek ten się zmniejsza. Jest to zgodne z intuicyjną zależnością 

pomiędzy objętością a powierzchnią kryształu – im większy kryształ tym masa atomów 

powierzchniowych stanowi mniejszą część masy całego układu. 

Grupa nanocząstek otrzymana po hydrolizie 300% nadmiarem H2O posiada podobne 

względem siebie, niewielkie (oscylujące między 2- 3 nm) rozmiary. Ciekawym przypadkiem 

są cząstki stabilizowane 2-pirydylokarboksyamidem (orto), ponieważ mimo zbliżonych 

wielkości ZnO, stosunek molowy liganda do cynku jest dwukrotnie mniejszy niż 

w pozostałych przypadkach. Może być to spowodowane niewielką (w porównaniu do innych 

ligandów), odległością między grupą amidową a azotem w pierścieniu alifatycznym.   

Możliwe, że oba atomy azotu oddziałują z powierzchnią ZnO, w wyniku, czego stabilizacja 

jest bardziej efektywna. 
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III. 3.4 Schemat ideowy syntezy nanocząstek ZnO 

 

W ramach przedstawionej pracy zaproponowano możliwość powiększenia skali 

syntezy nanocząstek ZnO, co zobrazowano na schemacie ideowym [Rys. 38]. Procesy 

otrzymywania prekursorów są identyczne, dlatego dla przejrzystości posłużono się 

przykładem syntezy kompleksu [EtZnLp] oraz hydrolizą- z użyciem 600% nadmiaru 

molowego wody, ale schemat może łatwo być dostosowany do innych warunków,  

jeśli zajdzie taka potrzeba.  

 

Rys. 38 Schemat ideowy syntezy prekursora, a następnie przekształcenia go w nanocząstki ZnO poprzez reakcję 

hydrolizy 

Ze względu na bardzo dużą reaktywność dietylocynku, reakcję otrzymywania 

prekursora prowadzono w atmosferze osuszonego gazu inertnego, a reagenty mieszano 
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w obniżonej temperaturze. W następnym etapie prekursor poddaje się hydrolizie poprzez 

dodatek roztworu wody w THFie. Podobnie jak w poprzednim etapie, substraty zmieszano 

w niskiej temperaturze (-78°C) oraz pozostawiono do samorzutnego ogrzania. W dwóch 

powyższych reakcjach wytwarza się etan, jako produkt uboczny. Hydroliza trwa ok. 24 h, 

po tym czasie należy dokładnie odsączyć produkt oraz kilkukrotnie go przemyć 

tetrahydrofuranem. Zużyty rozpuszczalnik należy regenerować poprzez proces destylacji. 

Gotowy produkt należy osuszyć w temperaturze ok. 70°C.  

Wszystkie reakcje (synteza i hydroliza) mogą być prowadzone w jednym reaktorze. Ze 

względu na czas reakcji (zwłaszcza hydrolizy), należy prowadzić proces periodyczny.  

Analogicznie przeprowadzić można syntezę prekursorów i przekształcanie ich poprzez 

ekspozycje na pary wody lub powietrze, z tym, że po pierwszym etapie reakcji należy 

dokładnie przemyć i wysuszyć próżniowo mieszaninę poreakcyjną, a następnie poddać je 

transformacji. Schemat procesu zaprezentowano na Rys. 39. 
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Rys. 39 Schemat ideowy syntezy prekursora, a następnie przekształcenia go w nanocząstki ZnO poprzez 

ekspozycje na powietrzu lub pary wody w temperaturze pokojowej. 
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IV. Podsumowanie badań własnych i wnioski 

 

Celem pracy było badanie i optymalizacja syntezy nanocząstek ZnO 

z wykorzystaniem kompleksów alkilocynkowych stabilizowanych: 2-

pirydylokarboksyamidem, 3-pirydylokarboksyamidem oraz 4-pirydylokarboksyamidem. 

W pierwszym etapie otrzymano kompleksy etylocynkowe, które scharakteryzowano 

metodami PXRD oraz 
1
HNMR. Wszystkie z nich to trudno rozpuszczalne 

w rozpuszczalnikach organicznych, amorficzne ciała stałe.  

Kolejnym etapem badań było przekształcenie powyższych kompleksów do 

nanometrycznego tlenku cynku. Z przeprowadzonych badań wynika, że kompleksy 

alkilocynkowe stabilizowane pochodnymi amidu nikotynowego mogą służyć, jako 

efektywne prekursory nanocząstek ZnO na drodze hydrolizy lub ekspozycji na powietrze. 

Ponadto wielkość i kształt otrzymywanych w ten sposób nanokryształów jest zależna 

zarówno od rodzaju prekursora jak i zastosowanych warunków reakcyjnych. 

Transformacji dokonywano na pięć różnych sposobów: dodając 300%, 600%, 1000% 

molowy nadmiar wody, poprzez ekspozycje na powietrzu oraz na pary wody 

w temperaturze pokojowej. Powstające nanocząstki charakteryzowały się różnymi 

rozmiarami i kształtami, zależały one od doboru liganda oraz sposobu transformacji. 

Najmniejsze nanocząstki otrzymano używając prekursora [EtZnLp] (2.8 x 2.2 – 8.2 x 5.2 

nm) lub dokonując przekształcenia poprzez dodanie 300% molowego nadmiaru wody. 

W każdym przypadku największe nano- ZnO udało się otrzymać korzystając z prekursora 

[EtZnLo] (4.0 x 2.9 do 12.9 x 8.6 nm) lub też, gdy transformacja dokonywana była przez 

hydrolizę w ciele stałym z użyciem par wody w temperaturze pokojowej. 

W celu analizy otoczki liganda ZnO poddano analizie TGA.  W trakcie badania ubyło 

od 5% do 26% masy próbki, oznacza to, że nanocząstki stabilizowane są niewielką ilością 

liganda. Wyniki otrzymane z badań TGA są zgodne z rezultatami z analizy PXRD pod 

kątem zależności wielkości nanocząstek od ich powierzchni. Można przypuszczać, że 

w przypadku prekursora [EtZnLo], który posiada najmniejszą odległości między grupą 

amidową, a atomem azotu w pierścieniu aromatycznym nanocząstki tlenku cynku 

stabilizowane są efektywniej przez obie grupy, ponieważ na ich powierzchni znajdowało 

się najmniej liganda.  

Przedstawione wyniki niniejszej pracy są cennym źródłem informacji zarówno 

w formie praktycznej jak również poznawczej, co jest niezmiernie istotne biorąc pod 
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uwagę aktualne osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii, a zwłaszcza w zakresie 

optymalizacji syntezy nanokrystalicznego tlenku cynku. Rozwinięciem badań 

przedstawionych w tej pracy może być wykorzystanie nanocząstek do dalszych przemian 

na drodze funkcjonalizacji otoczki ligandów (czyli np. wprowadzanie molekuł, które 

zwiększą rozpuszczalność układu, zmienią jego właściwości optyczne lub będą aktywne 

katalitycznie). 
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V. Część eksperymentalna  

 

V. 1. Uwagi ogólne 

 

Wszystkie reakcje z udziałem dietylocynku wykonywane były w atmosferze osuszonego 

gazu inertnego (azotu) wykorzystując technikę Schlenk’a lub w gloveboxie, chyba, że zostało 

napisane inaczej. Użyte rozpuszczalniki (THF, toluen heksan) zostały oczyszczone z O2 i H2O 

za pomocą systemu oczyszczania rozpuszczalników MBraun SPS-500. Substraty, były 

odtlenione i suszone pod zmniejszonym ciśnieniem. Używano roztworu dietylocynku (2.12 M 

w heksanie), do przenoszenia, którego używano jednorazowych plastikowych strzykawek. 

Reakcje przeprowadzano w naczyniach Schlenk’a o pojemności 50- 150 cm
3
, wyposażonych 

w magnetyczny element mieszający. W celu zapewnienia niskiej temperatury używano 

mieszaniny suchego lodu z izopropanolem, jako zewnętrznego medium chłodzącego. 

 

Pomiary PXRD wykonano z użyciem dyfraktometru proszkowego, Empyrean firmy 

Panalitican, z wykorzystaniem promieniowania lampy miedzowej (40 kV, 40 mA), 

w geometrii Bragg- Brentano. 

 

Pomiary 
1
HNMR wykonano w aparacie NMR Varian 400 MHz, w temperaturze pokojowej, 

próbki rozpuszczono w C6D6 w przypadku prekursorów [EtZnLp] i [EtZnLm] użyto dodatku 2 

molowego nadmiaru pirydyny. 

 

Pomiary TGA wykonano z użyciem analizatora SDT-Q600 firmy TA Instruments. Próbki 

z temperatury pokojowej do 700 °C ogrzewane były z prędkością 5 °Cna minutę 

w przepływie powietrza 100 ml/min  

 

V. 2. Synteza prekursorów 

 

Synteza [EtZnLo] 

 

2-pirydylokarboksyamid (0.496 g, 4.04 mmol) rozpuszczono w THF (15 ml), układ 

schodzono do -78°C. W następnym etapie stopniowo dodano dietylocynku (2.12 M roztwór 
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w heksanie,1.9 ml, 4.04 mmol). Układ pozostawiono na ok. godzinę do samorzutnego 

ogrzania do temperatury pokojowej oraz całkowitego przereagowania reagentów. Finalnie 

otrzymano klarowną żółtawą ciecz. Zaobserwowano zaprzestanie wydzielania się gazu, co 

świadczy o zakończeniu reakcji. Uzyskano produkt, który wysuszono próżniowo (0.850g, 

wydajność 98%). Próbkę zbadano metodą 
1
HNMR tworząc roztwór w C6D6 oraz PXRD. 

1
H NMR: Próbkę przygotowano następująco: odważono 5 mg prekursora [EtZnLo], dodano 1 

ml C6D6 a następnie przesączono na sączku 0,2 μm.  

1
H NMR (400 MHz, C6D6): δ 7.93 -7.90 ppm (d, 2H ArH), 6.77 ppm (t, 1H ArH), 

6.36 (t, 1H ArH), 5.61 ppm  (m, 1H -NH-), 1.89 (q, 2H –CH2-), 0.98 (t, 3H –CH3) 

 

Synteza [EtZnLm] 

 

3-pirydylokarboksyamid (0.262 g, 2.14 mmol) rozpuszczono w THF (8 ml), układ 

schodzono do -78°C. W następnym etapie stopniowo dodano dietylocynku (2.12 M roztwór 

w heksanie, 1 ml, 2.12 mmol). Układ pozostawiono na ok. godzinę do samorzutnego ogrzania 

do temperatury pokojowej oraz całkowitego przereagowania reagentów. Finalnie otrzymano 

biały gęsty żel. Zaobserwowano zaprzestanie wydzielania się gazu, co świadczy 

o zakończeniu reakcji.  Uzyskano produkt, który obmyto THFem i wysuszono próżniowo 

(0.394g, wydajność 86%). Próbkę zbadano metodą 
1
HNMR tworząc roztwór w C6D6 

z dodatkiem pirydyny oraz PXRD. 

1
H NMR: Próbkę przygotowano następująco: odważono 5 mg prekursora [EtZnLm], dodano 1 

ml C6D6 a następnie dodano pirydyny oraz przesączono na sączku 0,2 μm.  

1
H NMR (400 MHz, C6D6): δ 9.16 ppm (m, 2H ArH), 8.43 ppm (m, 1H ArH), 7.63 

ppm (m, 1H ArH), 6.60 ppm (m, 1H -NH-), 1.86 (t, 3H –CH3), 1.03 ppm (q, 2H –CH2-). 

 

Synteza [EtZnLp] 

 

4-pirydylokarboksyamid (0.255 g, 2.09 mmol) rozpuszczono w THF (18 ml), układ 

schodzono do -78°C. W następnym etapie stopniowo dodano dietylocynku (2.12 M roztwór 

w heksanie, 1 ml, 2.12 mmol). Układ pozostawiono na ok. godzinę do samorzutnego ogrzania 

do temperatury pokojowej oraz całkowitego przereagowania reagentów. Finalnie otrzymano 

biały żel. Zaobserwowano zaprzestanie wydzielania się gazu, co świadczy o zakończeniu 

reakcji. Uzyskano produkt, który obmyto THFem i wysuszono próżniowo (0.450g, wydajność 
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97%). Próbkę zbadano metodą 
1
HNMR tworząc roztwór w C6D6 z dodatkiem pirydyny oraz 

PXRD. 

1
H NMR: Próbkę przygotowano następująco: odważono 5 mg prekursora [EtZnLp], dodano 1 

ml C6D6 a następnie dodano pirydyny oraz przesączono na sączku 0,2 μm.  

V. 3. Przekształcanie prekursorów w nanokrystaliczny tlenek cynku 

 

Próbki przygotowano według tabeli poniżej. 

 

Materiał 
Sposób 

przekształcenia 

Masa 

prekursora 

[mg] 

Ilość moli 

prekursora 

[mmol] 

n H2O 

[mmol] 

[EtZnLo] 

300% 49 0.23 0.68 

600% 62 0.29 1.16 

1000% 41 0.19 1.92 

air 16 50 0.23  - 

s.s. 49 0.23  - 

[EtZnLm] 

300% 47 0.22 0.72 

600% 47 0.22 0.88 

1000% 45 0.21 2.07 

air 16 53 0.25  - 

s.s. 52 0.24  - 

[EtZnLp] 

300% 50 0.23 0.92 

600% 54.5 0.25 0.88 

1000% 46 0.21 1.84 

air 16 50 0.23  - 

s.s. 41 0.19  - 

 

W przypadku próbek 300%, 600%, 1000% reakcje hydrolizy prowadzone były 

w atmosferze osuszonego azotu, z użyciem 3.99 M roztworu wody w THFie. Natomiast 

przekształcenie air 16 oraz s.s. przeprowadzono w normalnych warunkach. Prekursory 

poddawano ekspozycji na pary wody w temperaturze pokojowej przez 24 godziny. Wszystkie 

próbki przemyto kilkukrotnie THFem oraz wysuszono w suszarce w temperaturze ok. 70°C 

(procesy te prowadzono już bez atmosfery gazu inertnego).  

Próbki 300%, 600%, 1000% zostały przygotowane następująco: do fiolki 

w atmosferze gazu inertnego w gloveboxie wprowadzona, została odpowiednia masa 

kompleksu, następnie za pomocą strzykawki dodano roztworu wody w THFie, naczynka 

szczelnie zamknięto, zabezpieczając je dodatkowo parafilmem. Reagenty zmieszano 
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w obniżonej temperaturze (-78°C) następnie pozostawiono do samorzutnego ogrzania.  Po ok. 

24 godzinach związki przemyto kilkukrotnie THFem i wysuszono w temperaturze ok. 70 °C. 

Reakcje „air 16” przeprowadzono w następujący sposób: w gloveboxie przeniesiono 

odpowiednią masę kompleksu do fiolki, następnie pozostawiono ją otwartą na 16 dni. 

Następnie związki przemyto kilkukrotnie THFem oraz wysuszono w temperaturze ok. 70 °C 

Reakcje „s.s.” ekspozycji na pary wodne przeprowadzono w następujący sposób: 

w gloveboxie odpowiednią masę kompleksu wprowadzono do mniejszej fiolki, następnie 

wprowadzono ją do większej, która zawierała ok. 1 ml wody destylowanej na dnie. Fiolki 

szczelnie zamknięto. Po 24 godzinach produkt kilkukrotnie przemyto THFem oraz wysuszono 

w temperaturze ok. 70 °C. 
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