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Reakcje kompleksów chelatowych R2Al(O,O’) 
z 1,4-benzochinonem oraz jego pochodnymi 

 
Katarzyna Dudzińska 

Kierujący pracą: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński 
Opiekun naukowy:   mgr inż. Tomasz Pietrzak 

Wprowadzenie 
Chinony stanowią szeroką klasę związków chemicznych występujących powszechnie 

zarówno w komórkach roślin, jak i zwierząt. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują 
pochodne 1,4-benzochinonu, które ze względu na swoje unikalne właściwości redoks służą 
m.in. jako przenośniki elektronów w zależnej od światła fazie fotosyntezy oraz łańcuchu 
oddechowym w procesie tlenowego oddychania komórkowego. Wyjątkowa zdolność 
chinonów do przyjmowania elektronów oraz powstawanie w trakcie redukcji formy 
semichinonowej sprawia, że mogą być one postrzegane jako modelowe związki w badaniach 
dotyczących utleniania związków alkilowych metali grup głównych. 

Prace nad aktywacją tlenu molekularnego przez metale grup głównych prowadzone 
są od lat w laboratorium prof. J. Lewińskiego. Przyczyniły się one m.in. do wyizolowania 
i scharakteryzowania pierwszego związku alkilonadtlenkowego glinu, otrzymanego w wyniku 
kontrolowanego utleniania kompleksu tBu2Al(mesal). Następnie, w trakcie badań 
nad reaktywnością związków alkilocynkowych wobec ditlenu otrzymano kolejne kompleksy 
alkilonadtlenkowe oraz zaproponowano nowy mechanizm utleniania związków 
metaloorganicznych metali grup głównych. Interesujące wyniki uzyskano również podczas 
prac nad reaktywnością kompleksów alkilowych metali wobec stabilnego rodnika TEMPO, 
który wykorzystywany był powszechnie jako inhibitor reakcji utleniania związków 
metaloorganicznych. Rozszerzeniem prowadzonych prac są badania nad reakcjami 
kompleksów alkilowych metali z pochodnymi p-benzochinonów, które jako związki podatne 
na dwuetapową redukcję, mogą być dobrymi reagentami do potwierdzenia poprawności 
założeń postulowanego mechanizmu utleniania kompleksów metaloorganicznych. 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie reaktywności kompleksów alkiloglinowych 
stabilizowanych ligandami tlenowo-tlenowymi z 1,4-benzochinonem oraz jego pochodnymi, 
a następnie charakteryzacja otrzymanych produktów z wykorzystaniem 1H NMR i GC-MS 
oraz metod rentgenostrukturalnych. 



Wyniki oraz dyskusja 
 Modelowym związkiem, który wykorzystano w trakcie badań nad reaktywnością 
p-benzochinonów oraz jego pochodnych z kompleksami R2Al(O,O’) był kompleks 
dietyloglinowy stabilizowany monoanionem salicynianu metylu. Reakcje prowadzono 
w różnym układzie rozpuszczalników oraz przy różnym stosunku molowym reagentów, 
a ich przebieg monitorowano za pomocą spektroskopii 1H NMR. Część otrzymanych 
mieszanin produktów zanalizowano wykorzystując badania GC-MS. Pomimo wielokrotnych 
prób, w żadnej z opisywanych reakcji nie otrzymano monokryształów odpowiednich do badań 
rentgenostrukturalnych. Przeprowadzono również wstępne badania dotyczące reaktywności 
kompleksu Et2Al(O,O’) z antrachinonem w ciele stałym, z zastosowaniem metod 
mechanochemicznych. 

Otrzymane wyniki pokazały, że reakcje kompleksu Et2Al(mesal) z pochodnymi 
p-benzochinonu przebiegają selektywnie poprzez SET z pojedynczego wiązania M-C 
na pierścień chinonu i prowadzą do złożonych mieszanin produktów. Analiza mieszanin 
poreakcyjnych, z wykorzystaniem badań GC-MS, pokazuje, że w trakcie reakcji zachodzi 
zarówno C-, jak i O-alkilowanie pierścienia chinonowego. Jednocześnie badania 
przeprowadzone w ciele stałym dla reakcji z antrachinonem wykazały, że transfer elektronu 
nie zachodzi w wyniku przemian mechanochemicznych. 
Wnioski 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że reakcje między kompleksami 
Et2Al(O,O’) a pochodnymi 1,4-benzochinonu przebiegają w sposób selektywny z transferem 
elektronu SET z jednego wiązania glin – węgiel. Pozwala to założyć, że cały proces zachodzi 
zgodnie z postulowanym mechanizmem utleniania. Prezentowane wyniki mogą posłużyć jako 
punkt wyjścia do dalszych badań selektywnego utleniania związków metaloorganicznych 
metali grup głównych, jak również poszukiwań innych układów redoks mimikujących 
cząsteczkę ditlenu. 
  



Reactions of chelate complexes R2Al(O,O’) with 1,4-benzoquinone 
and its derivatives 

 
Introduction 

Quinones are classified as organic compounds and well-known due to their biological 
activity in every living cell. Among them, the derivatives of 1,4-benzoquinone exhibit 
the unique redox properties and serve as electron acceptors in the electron transport chains i.a. 
in the photosynthesis or aerobic respiration processes. Due to their ability to a gradual reduction 
and a formation of the semiquinone form, para-quinones can be seen as model compounds 
in the research concerning the oxygenation of main group metal alkyl compounds. 

The reactivity of main-group organometallic compounds with dioxygen as well as 
the precise mechanism of these reactions remains the subjects of systematic studies 
in Lewiński’s group. Our previous results show that control oxygenation of metal-alkyl 
complexes lead selectively to alkylperoxide compounds. This fact was convincingly proved 
by synthesis and structural characterization of the first aluminium and zinc alkylperoxides. 
Further experimental data allowed to propose new mechanism of oxygenation 
of organometallics with non-redox active center. Furthermore, interesting results were 
also achieved during the studies concerning the reactivity of stable nitroxyl radical TEMPO 
with metal-alkyl complexes. It is worth to note, that TEMPO has been widely known and used 
as a radical trapping agent during the oxygenation of organometallic compounds. 

The main purpose of this thesis was an investigation of the reactivity 
of dialkylaluminium-O,O’-chelate complex stabilized by methyl salicylate with 
1,4-benzoquinone and its derivatives and characterization of all products by 1H NMR 
spectroscopy, GC-MS and X-ray crystallography analysis. 
Results and discussion 

The diethylaluminium complex Et2Al(O,O’) stabilized by monoanionic ligand methyl 
salicylate has been chosen, as a model compound for investigation of reactivity 
of para-benzoquinone with R2Al(O,O’). The reactions were carried out in various solvents and 
reagents' molar ratio and monitored by 1H NMR spectroscopy. Additionally, some of the 
resulting reaction mixture were also analysed by GC-MS studies. Unfortunately, all attempts 
to obtain monocrystals suitable for X-ray crystallography analysis did not succeed. 



Moreover, preliminary studies, involving application of mechanochemical pathway 
in the reaction of Et2Al(O,O’) complex with anthraquinone, have been carried out. 

The studies concerning reactivity of diethylaluminium complex Et2Al(O,O’) stabilized 
by methyl salicylate showed that in all conducted reactions complex mixtures of products 
are formed. The precise GC-MS analysis of the reaction mixtures allowed to identify products 
of C- and O-alkylation of the quinone’s ring. Furthermore, it has been proved, that, in case 
of the mechanochemical reaction with anthraquinone, electron transfer from the M-C bond 
to the quinone’s ring do not proceed in solid-state. 
Conclusions 

The results convincingly proved, that reactions between diethylaluminium complex 
Et2Al(O,O’) and the derivatives of 1,4-benzoquinone occurred selectively, with single electron 
transfer (SET) from the M-C bond to the quinone’s ring. This fact allow to suppose 
that the mechanism of these reactions nicely resembles the proposed mechanism 
of oxygenation of main group metal alkyl complexes. In conclusion, the reported studies can be 
a starting point for further research concerning the selective oxygenation of main-group 
organometallic compounds as well as search for another redox system mimicking dioxygen 
molecule. 
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Stosowane oznaczenia i skróty 
 
Me - grupa metylowa 
Et - grupa etylowa 
tBu - grupa tert-butylowa 
Ph - grupa fenylowa 
R - grupa alkilowa 
mesal - monoanion salicylanu metylu 
TEMPO - rodnik nitroksylowy 2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksyl 
NMR - spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego 
GC-MS - chromatografia gazowa połączona ze spektrometrią mas 
MOF - metal-organic framework 
SET - single electron transfer (transfer pojedynczego elektronu) 
r.t - temperatura pokojowa 
THF - tetrahydrofuran 
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1. Wprowadzenie i cel pracy 

Chinony stanowią szeroką klasę związków chemicznych występujących powszechnie 
zarówno w komórkach roślin, jak i zwierząt. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują 
pochodne 1,4-benzochinonu, które ze względu na swoje unikalne właściwości redoks służą 
m.in. jako przenośniki elektronów w zależnej od światła fazie fotosyntezy oraz łańcuchu 
oddechowym w procesie tlenowego oddychania komórkowego. Wyjątkowa zdolność 
chinonów do przyjmowania elektronów oraz powstawanie w trakcie redukcji formy 
semichinonowej sprawia, że mogą być one postrzegane jako modelowe związki w badaniach 
dotyczących utleniania związków alkilowych metali grup głównych. 

Prace nad aktywacją tlenu molekularnego przez metale grup głównych prowadzone 
są od lat w laboratorium prof. J. Lewińskiego. Przyczyniły się one m.in. do wyizolowania 
i scharakteryzowania pierwszego związku alkilonadtlenkowego glinu, otrzymanego w wyniku 
kontrolowanego utleniania kompleksu tBu2Al(mesal). Następnie, w trakcie badań 
nad reaktywnością związków alkilocynkowych wobec ditlenu otrzymano kolejne kompleksy 
alkilonadtlenkowe oraz zaproponowano nowy mechanizm utleniania związków 
metaloorganicznych metali grup głównych. Interesujące wyniki uzyskano również podczas 
prac nad reaktywnością kompleksów alkilowych metali wobec stabilnego rodnika TEMPO, 
który wykorzystywany był powszechnie jako inhibitor reakcji utleniania związków 
metaloorganicznych. Rozszerzeniem prowadzonych prac są badania nad reakcjami 
kompleksów alkilowych metali z pochodnymi p-benzochinonów, które jako związki podatne 
na dwuetapową redukcję, mogą być dobrymi reagentami do potwierdzenia poprawności 
założeń postulowanego mechanizmu utleniania kompleksów metaloorganicznych. 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie reaktywności kompleksów alkiloglinowych 
stabilizowanych ligandami tlenowo-tlenowymi z 1,4-benzochinonem oraz jego pochodnymi, 
a następnie charakteryzacja otrzymanych produktów z wykorzystaniem 1H NMR i GC-MS 
oraz metod rentgenostrukturalnych. 
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2. Przegląd literatury 

2.1. Budowa i właściwości 1,4-benzochinonu oraz jego pochodnych 

Chinony stanowią szeroką gamę związków organicznych pełniących bardzo ważne 
funkcje biologiczne.[1] Należą do grupy cyklicznych α-diketonów – w pierścieniu 
sześcioczłonowym zawierają dwa wiązania podwójne, sprzężone z dwiema grupami 
karboksylowymi, które mogą być rozmieszczone względem siebie w pozycji para lub orto 
(Rysunek 2.1 i 2.2). W tej pracy szczególną uwagę zwrócono na izomer para, 
czyli 1,4-benzochinon oraz jego pochodne. 

Cechą charakterystyczną układów chinonowych są ich unikalne właściwości 
redukująco-utleniające, które umożliwiają odwracalne przyjęcie jednego, bądź dwóch 
elektronów.[2–6] Posiadają dodatnie potencjały redoks, co oznacza, że są utleniaczami. Wartości 
potencjałów redoks różnią się w zależności od budowy chinonu – obecność skondensowanych 
z układem pierścieni aromatycznych lub podstawników o właściwościach donorowych 
zmniejsza potencjał utleniający chinonów. Odwrotne działanie charakteryzuje podstawniki 
wyciągające elektrony z pierścienia, np. fluorowce, które zwiększają zdolności chinonów 
do przyjmowania elektronów.[7,8] 

Całkowicie zredukowany 1,4-benzochinon tworzy dihydroksylowy fenol, zwany 
powszechnie hydrochinonem. Powstaje on poprzez przekształcenie obu grup karboksylowych 
w hydroksylowe oraz izomeryzację wiązań podwójnych w pierścieniu do układu 
aromatycznego.[2] Produktem pośrednim reakcji redukcji jest anionorodnik – semichinon.[5,6] 
Przyjęcie jednego elektronu powoduje delokalizację ładunku ujemnego i niesparowanego 
elektronu, co wpływa korzystnie na trwałość tego produktu (Schemat 2.1). 

Rysunek 2.1 o-benzochinon Rysunek 2.2 p-benzochinon 
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Stabilną sól semichinonu udało się wyizolować i scharakteryzować krystalograficznie dopiero 
w 2006 roku grupie Kochiego.[6]  

Schemat 2.1 Przebieg redukcji 1,4-benzochinonu. 
W Tabeli 2.1 przedstawiono wyniki badań rentgenostrukturalnych uzyskanych przez Kochiego, 
w tym m.in. zestawienie długości wiązań 1,4-benzochinonu i jego zredukowanych form. 
Tabela 2.1 Zależność długości wiązań [Å] od liczby przyjętych elektronów 
w 1,4-benzochinonie.[6] 

 
Dane pokazują spodziewaną zmianę długości wiązań w cząsteczce 1,4-benzochinonu, 
która związana jest z reorganizacją jej struktury wraz z przyjmowaniem elektronów. 
Zmiana wartości długości wiązań b i c spowodowana jest powstaniem układu aromatycznego 
w pierścieniu, a co za tym idzie utworzeniem charakterystycznych dla niego, równocennych 
wiązań. Przekształcenie grupy karboksylowej w hydroksylową powoduje zastąpienie wiązania 
podwójnego C=O, pojedynczym C–O, co skutkuje wzrostem wartości wiązania a. 

Łatwa, wzajemna przemiana chinonów i hydrochinonów sprawia, że ten układ 
redukująco-utleniający do tej pory jest obiektem różnorodnych badań.[4] 

 Długość wiązania [Å] 

a b c 

chinon 1,223 1,473 1,334 

semichinon 1,267 1,439 1,354 

hydrochinon 1,377 1,382 1,383 
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2.1.1. Rola biologiczna pochodnych p-benzochinonu 
Właściwości redoks chinonów są bardzo ważne w funkcjonowaniu wszystkich 

komórek, zarówno zwierzęcych, roślinnych, jak i bakteryjnych.[3] Pochodne 1,4-benzochinonu 
biorą udział w najistotniejszych dla organizmów żywych procesach: tlenowym oddychaniu 
komórkowym oraz fotosyntezie.[5,9] Wszystkie organizmy zdolne do fotosyntezy, tzn. komórki 
roślinne oraz bakterie (m.in. zielone i purpurowe), posiadają w swoich organellach centra 
reakcji, z których pod wpływem fotonów wybijane są elektrony, wychwytywane następnie 
przez szereg nośników. Jednym z nich jest pochodna 1,4-benzochinonu, której rodzaj zależy 
od typu centrum reakcji (Rysunek 2.3). 

Rysunek 2.3 Struktury chemiczne pochodnych p-benzochinonu: a) plastochinon, 
b) menachinon, c) ubichinon, d) filochinon. 
Szczególnie ważnym związkiem jest plastochinon, który znajduje się w fotosystemie II, nadając 
mu unikalne właściwości, umożliwiające utlenianie cząsteczki H2O do O2 (Równanie 2.1). 
Proces ten, zachodzący podczas zależnej od światła fazy fotosyntezy, fundamentalnie wpłynął 
na rozwój życia na Ziemi – wytwarzany w nim tlen stał się źródłem tlenu atmosferycznego.[5] 

 
Równanie 2.1 Utlenienie wody do tlenu, zachodzące przy redukcji plastochinonu (PQ) 
do hydroplastochinonu (PQH2) 
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Drugim najważniejszym procesem biologicznym, w którym znaczącą rolę odgrywa 
pochodna chinonu, to proces tlenowego oddychania komórkowego, mający miejsce 
w mitochondriach każdej żywej komórki aerobów. Zawarty w wewnętrznej błonie 
mitochondrialnej ubichinon (Rysunek 2.3c), zwany też koenzymem Q, pełni rolę utleniacza, 
nośnika elektronów i akceptora atomów wodoru w łańcuchu oddechowym. Bierze on również 
udział w egzoenergetycznym procesie redukcji tlenu molekularnego do wody..[2,3,9] 

2.2. Reakcje związków glinoorganicznych z p-benzochinonami 

Związki glinoorganiczne są przedmiotem szerokiej gamy badań od ponad 60 lat. 
W latach 50. XX wieku Karl Ziegler, zajmując się ważnym wówczas zagadnieniem 
polimeryzacji α-olefin, odkrył mieszaninę związków zdolną katalizować reakcję wzrostu 
łańcucha polietylenu. Użycie kompleksu TiCl3[Et2AlCl]2 umożliwiło polimeryzację etylenu, 
hamując konkurencyjną reakcję β-eliminacji prowadzącą do otrzymywania butenu. 
Zastosowanie tego heterofazowego katalizatora przyczyniło się do wprowadzenia do produkcji 
przemysłowej taniej, niskociśnieniowej metody otrzymywania polietylenu o dużym ciężarze 
cząsteczkowym. W tym samym czasie podobne badania prowadził Giulio Natta, 
który zajmował się tematem polimeryzacji propylenu. Obaj naukowcy w 1963 roku zostali 
nagrodzeni za swoje prace Nagrodą Nobla. Badania Zieglera i Natty w dużym stopniu 
przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania związkami metaloorganicznymi oraz ich 
możliwościami aplikacyjnymi zarówno w metodach przemysłowych, jak i syntezie 
laboratoryjnej.  

W latach 70. XX wieku znana była reaktywność chinonów względem licznych 
kompleksów metaloorganicznych m.in. cynku, boru, litu, kadmu, a także magnezu, 
jednak brakowało w literaturze jakichkolwiek doniesień dotyczących reakcji ze związkami 
glinoorganicznymi. Pierwsze prace na ten temat opublikowali Florjańczyk i Pasynkiewicz, 
którzy badali reakcje kompleksów alkiloglinowych z p-benzochinonem oraz jego 
pochodnymi.[10,11] Wykorzystywane przez nich związki należały do dwóch typów: R3Al 
oraz RAlCl2, które w stosunku molowym 2:1 poddawali reakcjom z 1,4-benzochinonem. 
Następnie, po wcześniejszej hydrolizie, charakteryzowali otrzymane produkty. Wyniki ich 
badań pokazują, że zastosowanie kompleksów R3Al prowadzi do C-alkilowania pierścienia 
chinonu, natomiast związków typu RAlCl2 [gdzie R= Et, i-Bu] do O-alkilowania grupy 
karbonylowej. Dalsze doświadczenia umożliwiły zaproponowanie mechanizmów, według 
których miałyby przebiegać wyżej wymienione reakcje. Ze względu na silne właściwości 
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elektronoakceptorowe związków glinoorganicznych, oba opierają się na założeniu, 
że pierwszym etapem jest utworzenie kompleksów donorowo-akceptorowych między 
p-benzochinonem a cząsteczką metaloorganiczną (Schemat 2.2).[10] 

Schemat 2.2 Mechanizm tworzenia kompleksów donorowo-akceptorowych między 
p-benzochinonem a związkiem glinoorganicznym. 
W swoich badaniach Florjańczyk i Pasynkiewicz dowodzą, że reakcja związków typu R3Al 
z p-benzochinonami przebiega zgodnie z mechanizmem 1,4-addycji, z przyłączeniem 
karboanionu do pierścienia chinonowego. Produktem tej reakcji po hydrolizie 
jest alkilohydrochinon (Schemat 2.3).[10] 

Schemat 2.3 Reakcja związków alkiloglinowych z p-benzochinonem. 
W tej samej pracy autorzy postulują, że dla związków alkilochloroglinowych reakcja 
z p-benzochinonem przebiega według mechanizmu rodnikowego z utworzeniem glinowej 
pochodnej semichinonu (Schemat 2.4). 
 

Schemat 2.4 Reakcja związków alkilochloroglinowych z p-benzochinonem. 



18 
 

Obecność wolnych rodników w układzie reakcyjnym została potwierdzona badaniem ESR. 
Ich powstawanie można wyjaśnić homolitycznym rozpadem wiązania Al–C. Transfer jednego 
elektronu do pierścienia chinonowego powoduje jego redukcję i utworzenie semichinonu. 
Dalsze reakcje między rodnikami powodują powstanie wiązania alkoksylowego, skutkiem 
czego produktem po hydrolizie jest p-alkoksyfenol.[10] Różnice w wyżej opisanych 
mechanizmach można tłumaczyć różnym otoczeniem związku glinoorganicznego. 
Gdy w cząsteczce kompleksu alkiloglinowego nie występują atomy chloru, następuje 
heterolityczny rozpad wiązania węgiel – glin oraz powstanie karboanionu, który umożliwia 
zalkilowanie pierścienia benzochinonu. Wraz ze wzrostem liczby atomów chloru maleje 
polaryzacja wiązania Al–C, przez co staje się ono bardziej podatne na rozpad homolityczny, 
umożliwiając w efekcie powstawanie rodników.[10] 
 Dalsze badania Florjańczyka skupiły się m.in. na wpływie podstawników w pierścieniu 
chinonowym na przebieg reakcji ze związkami glinoorganicznymi. W swoich pracach autor 
wykazał, że im większe właściwości elektronoakceptorowe wykazuje chinon, tym większy 
jest jego stopień przereagowania do p-alkilofenolu – produktu O-alkilowania. 
Ze wszystkich pochodnych chinonu, które wykorzystał do reakcji z EtAlCl2, 
największą wydajność osiągnął dla 2,6-dichloro-1,4-benzochinonu, a najmniejszą, śladową 
dla 2,3,5,6-tetrametylo-1,4-benzochinonu. Inną ważną kwestią było zaobserwowanie 
stereoselektywności reakcji w przypadku różnie podstawionych chloropochodnych 
p-benzochinonu (Schemat 2.5). Tworzenie kompleksu donorowo-akceptorowego zachodziło 
tylko z grupą karbonylową o mniejszej zawadzie sterycznej oraz większej gęstości 
elektronowej.[12] 

Schemat 2.5 Stereoselektywność tworzenia kompleksu donorowo-akceptorowego. 
Kolejnymi ważnymi czynnikami mającymi wpływ na przebieg omawianych reakcji 
są temperatura oraz stosunek molowy związku glinoorganicznego do chinonu. Dowiedziono, 
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że wraz ze wzrostem temperatury maleje stopień przereagowania chinonu do produktu 
O-alkilowania.[10–12] Podobny wpływ na przebieg reakcji ma wyjściowy stosunek molowy 
używanych reagentów – im większy w nim udział związku glinoorganicznego, tym mniejsza 
wydajność otrzymywania p-alkilofenolu.[11] 
 Badaniami nad reaktywnością pochodnych 1,4-benzochinonu z EtAlCl2 zajęli 
się również Ferreira i Schmitz.[13] Otrzymane przez autorów wyniki są istotnym, a także 
ciekawym uzupełnieniem prac Florjańczyka i innych. W swoich doświadczeniach 
zaobserwowali tworzenie się monomerycznego lub dimerycznego produktu O-alkilowania 
chinonu z różną wydajnością, zależną od obecnych w pierścieniu podstawników. W reakcji 
1,4-benzochinonu z EtAlCl2 jedynym produktem był 4-etoksyfenol, uzyskany z dość dużą 
wydajnością – znacznie większą, niż w wynikach prezentowanych przez Florjańczyka[10] 
(Schemat 2.6). 

Schemat 2.6 Reakcja 1,4-benzochinonu z EtAlCl2 
Różnica ta mogła być jednak spowodowana użyciem innego środowiska reakcji. Poddając 
reakcji z EtAlCl2 2,3-dichloro-1,4-benzochinon otrzymali z dobrymi wydajnościami zarówno 
produkt O-alkilowania, 2,3-dichloro-4-etoksyfenol, jak i produkt redukcji, 
p-2,3-dichlorohydrochinon (Schemat 2.7). 

 
Schemat 2.7 Reakcja 2,3-dichloro-1,4-benzochinonu z EtAlCl2. 
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W reakcji z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem, inaczej niż w przypadku wyżej wspomnianej 
chloropochodnej, otrzymano z wysoką wydajnością tylko produkt O-alkilowania 
(Schemat 2.8). 

Schemat 2.8 Reakcja 2,5-dichloro-1,4,-benzochinonu z EtAlCl2. 
Ciekawe wyniki uzyskano dla dimetylowej pochodnej p-chinonu – 
2,6-dimetylo-1,4-benzochinonu w reakcji z EtAlCl2 (Schemat 2.9). Otrzymano dwa produkty 
reakcji, oba z taką samą wydajnością – 4-etoksy-2,6-dimetylofenol oraz 
4-etoksy-3,5-dimetylofenol. Wynik tego doświadczenia stoi w sprzeczności z wynikami badań 
Florjańczyka[12], w których postulowano stereoselektywność omawianych reakcji 
i powstawanie tylko jednego produktu. Warto jednak zauważyć, że reagentem w badaniach 
Ferreiry oraz Schmitza była pochodna metylowa p-chinonu, a nie chloropochodna, 
jak w przypadku prac Florjańczyka. Różnica między tymi podstawnikami jest znaczna, 
ponieważ wywierają one różny wpływ na pierścień chinonowy – obecność atomów chloru 
powoduje obniżanie gęstości elektronowej pierścienia, skutkiem czego wzrastają 
jego właściwości elektronoakceptorowe. W przeciwieństwie do nich, podstawniki metylowe 
wzbogacają pierścień chinonowy w elektrony, co może mieć wpływ na selektywność reakcji 
O-alkilowania. 

Schemat 2.9 Reakcja 2,6-dimetylo-1,4-benzochinonu z EtAlCl2. 
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W reakcjach EtAlCl2 z pochodnymi p-chinonu zawierającymi jeden, bądź dwa podstawniki 
tiometylowe nie uzyskano zadowalających wyników (Schemat 2.10 i 2.11). Monopochodna 
nie wykazała żadnej reaktywności pod wpływem stosowanego związku glinoorganicznego, 
natomiast reakcja z dwupodstawionym chinonem dała dwa produkty – O-alkilowania 
oraz redukcji – oba z niską wydajnością. 

Schemat 2.10 Reakcja 2,5-ditiometylo-1,4-benzochinonu z EtAlCl2. 

Schemat 2.11 Reakcja 2-tiometylo-1,4-benzochinonu z EtAlCl2. 
Najciekawsze wyniki otrzymano dla monopochodnych p-chinonu zawierających podstawniki 
–Ph, –Cl oraz –Me. W reakcji z EtAlCl2 uzyskano dimery etoksyfenoli dla wszystkich użytych 
reagentów z dość dobrą wydajnością (Schemat 2.12). 

Schemat 2.12 Reakcja otrzymywania dimerów etoksyfenoli z różnymi podstawnikami. 
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Opierając się na wynikach własnych, a także tych zaprezentowanych wcześniej 
przez Florjańczyka i Pasynkiewicza[10–12], Ferreira i Schmitz opisali w swojej pracy rodnikowy 
mechanizm omawianych reakcji, uwzględniający również powstawanie dimerów alkoksyfenoli 
(Schemat 2.13).[13] 

 
Schemat 2.13 Rodnikowy mechanizm reakcji pochodnych 1,4-benzochinonu z EtAlCl2. 
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2.3. Reakcje kompleksów alkiloglinowych z tlenem molekularnym 

Chemia związków metaloorganicznych jest od ponad kilkudziesięciu lat stale 
rozwijającą się dziedziną nauki. Związki zawierające w swojej cząsteczce wiązanie 
metal-węgiel charakteryzują się dużą reaktywnością wobec tlenu i wody, co znacząco utrudnia 
zarówno badania podstawowe, jak i zastosowania przemysłowe. W szczególności ma to wpływ 
na poszerzanie wiedzy w zakresie utleniania związków metaloorganicznych. Dopiero reakcje 
z tlenem molekularnym przeprowadzane w ściśle kontrolowany sposób pozwalają 
na wyizolowanie oraz pełne scharakteryzowanie produktów pośrednich. 

Jednym z pierwszych naukowców, który badał reakcje związków glinoorganicznych 
z tlenem molekularnym był Giulio Natta, zajmujący się na początku lat 50. XX wieku 
utlenianiem homoleptycznych związków glinu typu R3Al, w wyniku czego otrzymywał złożone 
mieszaniny produktów. Dalsze badania na przestrzeni lat udowodniły, że reakcje z tlenem 
molekularnym prowadzą do otrzymywania związków alkilo(alkoksy)glinowych. Przyczynił 
się do tego między innymi Razuvayev, który pracował nad utlenianiem trifenyloglinu. 
Jako pierwszy zasugerował możliwość powstawania w pierwszym etapie reakcji związku 
alkilonadtlenkowego, który w kolejnej fazie miałby zareagować z drugą cząsteczką Ph3Al, 
tworząc diarylo(aryloksy)glin (Schemat 2.14).[14,15] 

Schemat 2.14 Schemat reakcji utleniania Ph3Al. 
Z kolei badania kinetyczne przeprowadzone przez Daviesa i Ingolda skorelowały reaktywność 
związków glinoorganicznych pod wpływem tlenu z wielkością grup alkilowych oraz liczbą 
utlenionych wiązań. Wykazali, że szybkość reakcji maleje wraz ze wzrostem obydwu 
czynników.[15] 
 Wpływ czynników sterycznych na proces utleniania związków glinoorganicznych 
został potwierdzony również przez badania Lewińskiego, w trakcie których reakcji z tlenem 
poddano czterokoordynacyjną alkilową pochodną, (tBu)3Al ∙ OEt2 (Schemat 2.15). W wyniku 
utleniania otrzymano dimeryczny związek alkoksylowy, w którym tylko jedno wiązanie Al–C 
zostało utlenione. Produkt był bardzo trwały na powietrzu i nie ulegał dalszym reakcjom z 
tlenem cząsteczkowym. Obserwacje te pozwoliły stwierdzić autorom, że selektywność procesu 
utleniania wynika z zablokowania centrum koordynacyjnego przez sterycznie rozbudowane 
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podstawniki, co uniemożliwia cząsteczce tlenu reakcje z kolejnymi grupami 
tert-butylowymi.[14–16] 

Schemat 2.15 Reakcja czterokoordynacyjnego tBu3Al z O2. 
 Badania prowadzone przez szereg ostatnich lat w zespole macierzystym znacząco 
poszerzyły wiedzę w dziedzinie reakcji utleniania, nie tylko związków glinoorganicznych, 
ale także związków innych metali grupy 13 oraz grup głównych. Dokładne zbadanie 
tego procesu było możliwe dzięki zmniejszeniu reaktywności reagentów, co doprowadziło 
do wzrostu selektywności reakcji. Osiągnięto to poprzez wymianę jednej grupy alkilowej 
w związkach R3M na dwufunkcyjny ligand organiczny, otrzymując związki typu R2M(L), 
co pozwoliło na prowadzenie reakcji z tlenem cząsteczkowym w sposób znacznie bardziej 
kontrolowany.[14,15] 

Taka zmiana strategii w badaniu procesu utleniania umożliwiła scharakteryzowanie 
pierwszego kompleksu alkiloperoksoglinowego, który otrzymano w reakcji tlenu 
z kompleksem tBu2Al(mesal) (Schemat 2.16). W wyizolowanym produkcie zostały po raz 
pierwszy utlenione wszystkie wiązania Al–C, w wyniku czego powstał 
(tBuOO)(tBuO)Al(μ-OtBu)2Al(mesal)2. Związek ten w ciele stałym jest trwały na powietrzu, 
natomiast w roztworze powoli ulega rozkładowi do kompleksu alkoksylowego 
(tBuO)2Al(μ-OtBu)2Al(mesal)2.[16] 

 
Schemat 2.16 Otrzymywanie kompleksu (tBuOO)(tBuO)Al(μ-OtBu)2Al(mesal)2. 
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Liczne późniejsze badania nad związkami glinowymi stabilizowanymi szeroką gamą ligandów 
chelatujących zarówno tlenowo-tlenowych, jak i azotowo-azotowych pozwoliły na wykazanie, 
że pierwszym etapem reakcji utleniania jest ukierunkowany atak cząsteczki tlenu 
na czterokoordynacyjny atom glinu.[17] Dalsze doświadczenia doprowadziły również 
do wyznaczenia drogi podejścia ditlenu do centrum metalicznego (Schemat 2.17).[18] 

 
Schemat 2.17 Ścieżka podejścia cząsteczki tlenu molekularnego do centrum metalicznego. 
W tych samych badaniach udowodniono, że głównym produktem reakcji tego typu 
z kompleksami R2Al(O,O’) [gdzie R = Et, tBu, iBu] są związki alkilo(alkoksy)glinowe 
R(RO)Al(O,O’), w których utlenieniu ulega selektywnie jedno wiązania Al–R (Schemat 2.18). 
Wyizolowanie i scharakteryzowanie tych związków pozwoliło na określenie ich struktury. 
Każdy z otrzymanych produktów miał budowę dimeryczną, w których dwa 
pięciokoordynacyjne atomy glinu połączone były ze sobą mostkami alkoksylowymi.[15,17] 

 
Schemat 2.18 Utlenianie kompleksów R2Al(L) stabilizowanych ligandem chelatującym 
(O,O’). 
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 Od lat 60. XX wieku w literaturze funkcjonują dwa mechanizmy opisujące sposób 
oddziaływania związków metaloorganicznych z cząsteczką tlenu, polarny i łańcuchowo-
rodnikowy. W literaturze powszechnie akceptowany jest drugi mechanizm, który postuluje atak 
wolnego rodnika alkilowego na cząsteczkę tlenu, co ma prowadzić do powstania rodnika 
alkilonadtlenkowego (Schemat 2.19). Utworzony w ten sposób rodnik ma reagować 
z cząsteczką wyjściowego związku metaloorganicznego, co miałoby skutkować powstaniem 
związku alkilonadtlenkowego oraz nowego rodnika alkilowego i zapętleniem cyklu. 
Etap propagacji miałby zakończyć się utworzeniem związku alkoksymetalicznego.[14,15]  

 
Schemat 2.19 Mechanizm łańcuchowo-rodnikowy utleniania związków metaloorganicznych. 
 Wyniki badań przeprowadzonych w jednostce macierzystej stoją w sprzeczności 
z wyżej opisanym mechanizmem. Wyklucza on bowiem możliwość otrzymania stabilnych 
kompleksów nadtlenkowych, których powstawanie zostało potwierdzone nie tylko 
dla związków glinu, ale także galu, indu oraz cynku.[16,19] Badania nad kompleksami 
cynkoorganicznymi w grupie macierzystej przyczyniły się do zaproponowania w 2006 roku 
nowego mechanizmu utleniania związków metaloorganicznych (Schemat 2.20).[20] 

 
Schemat 2.20 Mechanizm utleniania związków alkilowych metali zaproponowany 
przez zespół prof. Lewińskiego. 

Inicjacja      R∙ 
Propagacja R∙            +        O2     ROO∙ 
 ROO∙      +        MR     ROOM    +     R∙ 
…………………… ………………………... …………………... …………………... 
Metateza MR         +        ROOM      2 ROM 
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W pierwszej fazie procesu następuje, wspomniany już, ukierunkowany atak cząsteczki tlenu 
na centrum koordynacyjne. W kolejnym etapie dochodzi do słabego oddziaływania z tlenem, 
co sprawia, że cząsteczka tlenu zostaje aktywowana przez centrum metaliczne. 
Powoduje to transfer elektronu z wiązania R–Zn na cząsteczkę tlenu, powstanie pary 
rodnikowej, a w konsekwencji migrację rodnika alkilowego poprzedzonego krosowaniem 
spinów i utworzenie układu alkilonadtlenkowego. 

2.4. Reakcje kompleksów alkiloglinowych z TEMPO 

Badania reakcji związków metaloorganicznych z nitroksylowym rodnikiem 
2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksylem (TEMPO) są kontynuacją prac dotyczących 
aktywacji tlenu molekularnego. Podobieństwa między tymi reagentami wynikają z założenia, 
że cząsteczka tlenu będąca stabilnym dirodnikiem może przyjąć elektron i przekształcić 
się w anion ponadtlenkowy. Z kolei TEMPO jako stabilny rodnik może pełnić rolę zarówno 
donora, jak i akceptora elektronów, co kwalifikuje go jako dobry układ redoks (Schemat 2.21). 
Ponadto wartości powinowactwa elektronowego dla tlenu molekularnego oraz TEMPO 
mają prawie identyczne wartości, równe ok. 0,45 eV.[14,21] 

 
Schemat 2.21 Stabilny rodnik nitroksylowy TEMPO jako układ donorowo-akceptorowy. 

Jeszcze do niedawna rodnik TEMPO był traktowany oraz używany jako inhibitor 
reakcji związków alkilowych metali z tlenem molekularnym. Dopiero ostatnie badania, 
przeprowadzone w grupie Lewińskiego, dowiodły, że pełni on rolę inicjatora reakcji tego typu. 
Badania w zespole macierzystym, dotyczące układu reakcyjnego Et2Zn/TEMPO, doprowadziły 
do opracowania mechanizmu tej reakcji, analogicznego do mechanizmu utleniania związków 
alkilowych metali.[22] Był to punkt wyjścia dla dalszych badań m.in. nad reakcjami TEMPO 
z kompleksami glinoorganicznymi. W przeciągu ostatniego roku opublikowano wyniki, 
które potwierdzają wyizolowanie i scharakteryzowanie dwóch produktów. 
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Pierwszy z nich, [MeAl(mesal)TEMPO]2, został otrzymany w reakcji TEMPO 
ze związkiem metyloglinowym stabilizowanym anionem salicynianowym  w temperaturze 
pokojowej (Rysunek 2.4).[14] Kompleks ten ma budowę dimeryczną i zwiera w sobie dwa 
pięciokoordynacyjne atomy glinu połączone ze sobą mostkowo za pomocą cząsteczek mesalu. 
Strefa koordynacyjna centrum metalicznego uzupełniona jest grupą metylową oraz atomem 
tlenu pochodzącym od anionu TEMPO-. 

 
Rysunek 2.4 Kompleks [MeAl(mesal)TEMPO]2. 
Drugi produkt, [EtAl(2-DMAE)TEMPO]2, uzyskano w reakcji TEMPO z dietyloglinem 
stabilizowanym 2-dimetyloaminoetanolem w podwyższonej temperaturze (Rysunek 2.5).[21] 
Ciekawy jest brak reakcji kompleksu glinowego z rodnikiem w temperaturze pokojowej. Może 
to być spowodowane faktem, że związek Et2Al(2-DMAE) występuje w tych warunkach 
w formie dimerycznej. Po podwyższeniu temperatury następuje rozpad kompleksu do 
monomeru i zwolnienie jednego miejsca koordynacyjnego, co umożliwia reakcję z TEMPO. 
Budowa otrzymanego produktu jest podobna do opisanego wcześniej związku – jest dimerem 
składającym się z dwóch pięciokoordynacyjnych atomów glinu połączonych mostkowo 
za pomocą cząsteczek 2-DMAE. Strefa koordynacyjna glinu uzupełniona jest grupą etylową 
oraz anionem TEMPO-. 
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Rysunek 2.5 Kompleks [EtAl(2-DMAE)TEMPO]2. 

Innym interesującym przykładem reakcji związków metaloorganicznych z TEMPO 
w literaturze są badania zespołu Zhanga.[23] W swoich doświadczeniach poddali oni reakcji 
zarówno z tlenem, jak i TEMPO kompleks dietyloglinowy stabilizowany ligandem 
diiminowym. W wyniku badań z rodnikiem nitroksylowym wyizolowali i scharakteryzowali 
spektralnie kompleks (L)Al(TEMPO)Et. Przedstawili również ścieżkę przemian prowadzącą 
do powstania tego produktu (Schemat 2.22). Uwzględnia ona wychwycenie przez TEMPO 
atomu wodoru z grupy metylowej liganda, powstanie TEMPO-H i jego reakcję ze zubożonym 
w proton kompleksem, poprzedzoną eliminacją etanu. 

 
Schemat 2.22 Otrzymywanie kompleksu (L)Al(TEMPO)Et stabilizowanego ligandem 
diiminowym. 
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3. Badania własne oraz dyskusja wyników 

3.1. Wstęp 

Celem prezentowanej pracy było zaprojektowanie oraz przeprowadzenie reakcji 
związków alkiloglinowych typu R2Al(L) stabilizowanych ligandem tlenowo-tlenowym 
z 1,4-benzochinonem oraz jego pochodnymi. Integralną częścią była również charakteryzacja 
otrzymanych produktów z wykorzystaniem metod spektroskopowych. Jako modelowy związek 
dialkiloglinowy został wybrany kompleks dietyloglinowy stabilizowany monoanionem 
salicylanu metylu, Et2Al(mesal) (Rysunek 3.1). 

Rysunek 3.1 Kompleks dialkilowy glinu stabilizowany ligandem typu (O,O’) – Et2Al(mesal). 
Wybór chinonowych układów redukująco–utleniających ściśle nawiązuje do prac 

przeprowadzonych w zespole prof. Lewińskiego. Jest to swoista kontynuacja badań 
nad reakcjami z tlenem molekularnym oraz późniejszych doświadczeń ze stabilnym rodnikiem 
TEMPO, które szerzej omówiono w części literaturowej (Rozdział 2.3 i 2.4). 
Wcześniejsze prace nad tymi układami zaowocowały zaproponowaniem najpierw mechanizmu 
utleniania związków metaloorganicznych, a w późniejszym czasie mechanizmu reakcji tychże 
związków z TEMPO. Unikalne właściwości chinonów do przyjmowania elektronów sprawiają, 
że z dużym prawdopodobieństwem mogą reagować one ze związkami alkilowymi metali 
w sposób analogiczny do cząsteczki tlenu i stabilnego rodnika nitroksylowego. 
 W oparciu o powyższe rozważania opracowano schemat koncepcyjny przedstawiający 
wybrane możliwe ścieżki reakcji p-benzochinonu i jego pochodnych z kompleksem 
Et2Al(mesal) (Schemat 3.1). 



31 
 

 
Schemat 3.1 Schemat koncepcyjny przewidywanych ścieżek reakcji kompleksu Et2Al(mesal) 
i p-benzochinonów. 
 Wcześniejsze badania przedstawione w części literaturowej pokazały, że p-benzochinon 
oraz jego pochodne reagują nieselektywnie ze związkami trialkiloglinowymi (Rozdział 2.2) 
W niniejszej pracy zastosowano układ, w którym jedną z grup alkilowych związanych 
z centrum metalicznym wymieniono na monoanionowy O,O-ligand. Oczekiwano, że taka 
modyfikacja układu reakcyjnego nie zahamuje transferu elektronu z wiązania Al-C na pierścień 
chinonowy, a jednocześnie znacząco wpłynie na selektywność badanych reakcji, co pozwoli 
na scharakteryzowanie ich produktów z wykorzystaniem badań rentgenostrukturalnych. 
Przeprowadzone poniżej badania miały na celu pokazać wpływ stechiometrii użytych do reakcji 
substratów (tj. stosunku molowego kompleksu alkiloglinowego do chinonu) na rozkład 
otrzymanych produktów. Dla każdej pochodnej 1,4-benzochinonu najpierw badano reakcję, 
w której na dwie cząsteczki Et2Al(mesal) przypadała jedna cząsteczka wybranego chinonu. 
Miało to na celu ułatwienie zajścia reakcji w preferowanym kierunku tj. powstanie produktu 
sprzęgania kompleksów glinowych za pośrednictwem cząsteczki 1,4-benzochinonu.  

Głównym założeniem przedstawianej koncepcji jest transfer elektronu (single electron 
transfer) z wiązania Al–C do pierścienia benzochinonu, zachodzący w pierwszym etapie 
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reakcji. Powoduje on utworzenie wiązania Al–O oraz powstanie pary rodnikowej semichinon-
rodnik etylowy, co jest kluczowym momentem całego procesu i punktem wyjścia dla dalszych 
reakcji. Głównym, oczekiwanym produktem tej reakcji jest utworzenie związku, w którym 
dwie cząsteczki kompleksu glinowego sprzęgają się za pośrednictwem p-benzochinonu. 
Na tym etapie nie należy wykluczać również reakcji alkilowania pierścienia chinonowego, 
która w znaczy sposób może utrudniać wyodrębnienie poszukiwanego produktu. 
Innymi możliwymi ścieżkami reakcyjnymi są interakcje pomiędzy powstałymi rodnikami 
etylowymi a cząsteczką semichinonu, prowadzące do produktów C- oraz O-alkilowania 
p-benzochinonu. 

3.2. Synteza i charakteryzacja kompleksu dietyloglinowego stabilizowanego 
anionem salicylanu metylu 

Kompleks dietyloglinowy stabilizowany ligandem salicylanowym otrzymano w sposób 
przedstawiony na Schemacie 3.2.  

Schemat 3.2 Synteza kompleksu Et2Al(mesal). 
Do toluenowego roztworu salicylanu metylu wkraplano, w stosunku molowym 1:1 
w temperaturze ok. -70 °C, roztwór Et3Al w heksanie. Po usunięciu łaźni chłodzącej, ogrzano 
mieszaninę poreakcyjną do temperatury pokojowej, a reakcję prowadzono przez 24 h uzyskując 
klarowny roztwór o lekko żółtym zabarwieniu. Następnie oddestylowano z układu lotne 
składniki mieszaniny pod zmniejszonym ciśnieniem pompy olejowej - powstały osad 
rozpuszczono ponownie w toluenie. 

Pierwsze reakcje z pochodnymi benzochinonu przeprowadzano przy użyciu 
toluenowego roztworu kompleksu, jednak dalsze badania wykazały znacznie lepszą 
rozpuszczalność produktów mieszaniny poreakcyjnej w tetrahydrofuranie. Z tego powodu 
w kolejnych etapach pracy stały produkt, otrzymany po destylacji pod zmniejszonym 
ciśnieniem, rozpuszczano w THF. 
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Otrzymany kompleks scharakteryzowano za pomocą spektroskopii 1H NMR. W widmie 
obserwuje się kwartet pochodzący od protonów CH2 oraz triplet od protonów grupy CH3, 
o przesunięciu chemicznym odpowiednio 0,35 i 1,35 ppm związanych z centrum metalicznym. 
Oprócz tego widoczny jest singlet przy 2,95 ppm odpowiadający protonom grupy metylowej 
przyłączonej do atomu tlenu. Sygnały od protonów aromatycznych mieszczą się w zakresie 
6,25–7,75 ppm. (Rysunek 3.2. i Rysunek 3.3). 

Rysunek 3.2 Widmo 1H NMR kompleksu Et2Al(mesal). 

Rysunek 3.3 Fragment widma 1H NMR kompleksu Et2Al(mesal) pokazujący najważniejsze 
sygnały. 
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3.3. Reakcje kompleksu Et2Al(mesal) z 1,4-benzochinonem 

Pierwszym z badanych układów była reakcja Et2Al(mesal) z 1,4-benzochinonem, 
w stosunku molowym 2:1 (Schemat 3.3). 

 
Schemat 3.3 Reakcja kompleksu glinowego z 1,4-benzochinonem. 
Do toluenowego roztworu kompleksu Et2Al(mesal) dodano toluenowy roztwór 
1,4-benzochinonu w temperaturze ok. -70 °C. Po usunięciu łaźni chłodzącej mieszanina 
poreakcyjna przybrała mętne, brunatne zabarwienie. W trakcie ogrzewania do temperatury 
pokojowej kolor roztworu zmieniał się powoli do żółtego. Ostatecznie otrzymano mętną, żółtą 
zawiesinę, w której otrzymany produkt miał postać żelu. Podjęto próbę rozpuszczenia 
powstałego osadu za pomocą wszystkich dostępnych w laboratorium rozpuszczalników, 
która zakończyła się niepowodzeniem, co uniemożliwiło jego dalsza charakteryzację. 

3.4. Reakcje kompleksu Et2Al(mesal) z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem 

Następnym badanym układem były reakcje kompleksu Et2Al(mesal) z pochodną 
p-benzochinonu – 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem. Wymiana reagenta na dwupodstawioną 
chloropochodną miała na celu nie tylko poprawę rozpuszczalności otrzymywanych produktów, 
ale także zwiększenie właściwości elektronoakceptorowych p-benzochinonu, a co za tym idzie 
zwiększeniem prawdopodobieństwa zajścia SET z wiązania metal-węgiel na pierścień 
chinonowy. Zastosowanie dwupodstawionego p-benzochinonu ograniczało również możliwość 
alkilowania pierścienia aromatycznego.  
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3.4.1. Badanie reakcji w stosunku molowym 2:1 
Do toluenowego roztworu Et2Al(mesal) dodano toluenowy roztwór 

2,5-dichloro-1,4-benzochinonu w temperaturze ok. -70 °C. (Schemat 3.4) 

Schemat 3.4 Reakcja Et2Al(mesal) z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem w stosunku molowym 
2:1 w toluenie. 
Po usunięciu łaźni chłodzącej zaobserwowano zmianę zabarwienia roztworu na kolor żółty. 
Ponadto mieszanina poreakcyjna była mętna. Po jej ogrzaniu do r.t. przez chwilę obserwowano 
rozpuszczenie wytrąconego osadu, jednak wraz z upływem czasu roztwór ponownie zmętniał. 
Powstały osad okazał się nierozpuszczalny nawet po ogrzaniu. Roztwór zdekantowano, a ciecz 
znad osadu przeznaczono do krystalizacji. Mimo wszelkich starań nie udało się otrzymać 
monokryształów, nadających się do badań strukturalnych. Z pozostałego osadu oddestylowano 
toluen, a stały produkt rozpuszczono w THF. Otrzymano klarowny, żółty roztwór, 
który również poddano krystalizacji w obniżonej temperaturze. W tym przypadku 
także nie otrzymano monokryształów, mimo wielu prób polegających na sączeniu, zatężaniu 
oraz dodawaniu do próbki w niewielkich ilościach m.in. heksanu i pikoliny. Jednak dzięki 
wykonaniu tej reakcji zaobserwowano dużo lepszą rozpuszczalność otrzymywanych 
produktów w THF, co wykorzystano w kolejnych doświadczeniach. 
 W następnym etapie zmodyfikowano wyżej opisaną reakcję. Tym razem jako medium 
reakcyjne został użyty THF. Do roztworu kompleksu Et2Al(mesal) w THFie dodano roztwór 
2,5-dichloro-1,4-benzochinonu w temperaturze ok. -70 °C. Po ogrzaniu mieszaniny 
poreakcyjnej do r.t. uzyskano klarowny roztwór o żółtym zabarwieniu. Pobrano próbkę, w celu 
wykonania analizy spektralnej produktu. Pozostałą mieszaninę reakcyjną poddano hydrolizie 
za pomocą 5% roztworu kwasu solnego i wykonano próbkę na badanie GC-MS. 
 Mieszaninę poreakcyjną scharakteryzowano za pomocą spektroskopii 1H NMR 
(Rysunek 3.4). Otrzymane widmo nie zostało w pełni zinterpretowane ze względu na obecność 
złożonych sygnałów uniemożliwiających przypisanie ich konkretnym protonom. 
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Badany układ, jak pisano wyżej, ma charakter rodnikowy, co ze względu na właściwości 
paramagnetycznych znacząco utrudnia analizę 1H NMR. Udało się jednak wyodrębnić kilka 
sygnałów, które umożliwiły wstępną charakteryzację mieszaniny produktów. Stwierdzono 
obecność singletu pochodzącego od protonów grupy CH3 związanej z atomem tlenu 
o przesunięciu chemicznym 4,1 ppm, a także multiplet od protonów CH2 grupy etylowej 
w zakresie -0,20-0,10 ppm. Obserwacja tych sygnałów w widmie świadczy o częściowym 
przereagowaniu kompleksu Et2Al(mesal), co może wskazywać na selektywność reakcji 
i rozpad tylko jednego wiązania Al–C. Złożone grupy sygnałów w zakresach 2,5–3,0 ppm 
oraz 3,75–4,25 ppm pochodzą z dużym prawdopodobieństwem od różnych produktów 
odpowiednio C- i O-alkilowania. 

Rysunek 3.4 Widmo 1H NMR mieszaniny poreakcyjnej reakcji z 2,5-dichloro-1,4-
benzochinonem w stosunku molowym 2:1. 
 Badanie GC-MS zhydrolizowanej mieszaniny poreakcyjnej pokazało, że składa się ona 
z dwóch produktów o tej samej masie cząsteczkowej 206 oraz o czasach retencji 
17,379 i 18,519 min – 2,5-dichloro-4-etoksyfenolu i p-2,5-dichloro-3-etylohydrochinonu 
(Rysunek 3.5). Integracja uzyskanych pików pozwoliła na określenie udziału procentowego 
każdego z produktów w mieszaninie poreakcyjnej, dając 6 % masowych związku o czasie 
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retencji 17,379 min i 94% masowych związku o czasie 18,519 min. Wyniki te pokazują 
znaczną przewagę jednego z produktów w otrzymanej mieszaninie. Na podstawie tych danych 
nie można jednak stwierdzić, czy bardziej preferowane jest powstawanie w układzie 
reakcyjnym produktu C-alkilowania czy O-alkilowania. Oprócz tych dwóch sygnałów, 
na chromatogramie można wyróżnić jeszcze jeden, przy czasie retencji 14,456 min, 
pochodzący od liganda kompleksu alkilowego – mesalu, który uległ hydrolizie.  

3.4.2. Badanie reakcji w stosunku molowym 1:1 
Do roztworu kompleksu Et2Al(mesal) w THF dodano roztwór 

2,5-dichloro-1,4-benzochinonu w temperaturze ok. -70 °C (Schemat 3.5). 

 
Po usunięciu łaźni chłodzącej ogrzewano mieszaninę poreakcyjną do r.t w wyniku czego 
uzyskano klarowny, intensywnie żółty roztwór. Pobrano próbkę na badanie 1H NMR, a resztę 
zatężono i naczynie Schlenka umieszczono w zamrażarce. Zaobserwowano, że w niskiej 

Rysunek 3.5 Chromatogram mieszaniny poreakcyjnej reakcji z 2,5-dichloro-
1,4-benzochinonem w stosunku molowym 2:1. 

Schemat 3.5 Reakcja Et2Al(mesal) z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem w stosunku molowym 
1:1 w THF. 
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temperaturze mieszanina wykazała tendencję do żelowania, w związku z czym dodano do niej 
niewielką ilość pikoliny i pozostawiono w lodówce do krystalizacji. Mimo wielu prób nie udało 
się otrzymać krystalicznego osadu. Roztwór zhydrolizowano za pomocą 5% roztworu HCl 
i wykonano badanie GC-MS. 

W widmie 1H NMR mieszaniny poreakcyjnej nie zaobserwowano sygnałów zarówno 
od protonów grupy etylowej, co świadczy o zupełnym przereagowaniu kompleksu 
alkiloglinowego z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem. W wyniku tej reakcji powstaje złożona 
mieszanina najprawdopodobniej produktów C- i O-alkilowania odpowiednio w zakresie 
2,5-3,0 ppm oraz 3,25-4,25 ppm (Rysunek 3.6). 

Rysunek 3.6 Widmo 1H NMR mieszanin poreakcyjnej reakcji z 2,5-dichloro-1,4-
benzochinonem w stosunku molowym 1:1. 
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Badanie GC-MS mieszaniny poreakcyjnej pokazało sygnały od większej ilości 
produktów, niż w przypadku poprzedniej reakcji (Rysunek 3.7). Dla czasu retencji 16,402 min 
widoczny jest pik od związku o masie cząsteczkowej 178 i udziale w mieszaninie na poziomie 
9,28 % - 2,5-dichlorohydrochinonu. Obecność tego produktu po hydrolizie wskazuje 
na otrzymanie w toku reakcji związku, w którym dwie cząsteczki kompleksu były sprzężone 
z jedną cząsteczką p-benzochinonu. Pozostałe trzy produkty zidentyfikowane przez MS mają 
następuje masy cząsteczkowe: 206 przy czasie retencji 18,562 min i 234 przy czasie retencji 
20.421 oraz 20,773 min. Pierwszy z nich może odpowiadać zarówno związkowi powstałemu 
na drodze C-alkilowania, jak i O-alkilowania. Dwa kolejne sygnały o tej samej masie wskazują 
na produkty dwukrotnego alkilowania – 2,5-dichloro-3,6-dietylohydrochinon 
oraz 2,5-dichloro-4-etoksy-3-etylofenol. 
  

Rysunek 3.7 Chromatogram mieszaniny poreakcyjnej reakcji z 2,5-dichloro-
1,4-benzochinonem w stosunku molowym 1:1. 
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3.4.3. Badanie reakcji w stosunku molowym 4:1 
Do roztworu kompleksu Et2Al(mesal) w THF dodano roztwór 

2,5-dichloro-1,4-benzochinonu w temperaturze ok. -70 °C (Schemat 3.6). Reakcję 
przeprowadzono w sposób analogiczny do dwóch poprzednich. 

Z powstałego roztworu pobrano próbkę na analizę 1H NMR. Układ nie wykazał tendencji 
do krystalizacji. Roztwór zhydrolizowano 5 % roztworem HCl i wykonano badanie GC-MS. 
 

Schemat 3.6 Reakcja Et2Al(mesal) z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem w stosunku molowym 
4:1 w THF. 

Rysunek 3.8 Widmo 1H NMR mieszaniny poreakcyjnej z reakcji 2,5-dichloro-
1,4-benzochinonu w stosunku 4:1. 
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Spośród trzech reakcji przeprowadzonych z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem, 
w widmie 1H NMR tej mieszaniny zaobserwowano największy udział sygnałów pochodzących 
od protonów CH2 grupy etylowej przy -0,25-0,10 ppm oraz bardzo wyraźny singlet 
od protonów grupy O–CH3 mesalu o przesunięciu chemicznym 4,1 ppm, co jest związane 
z dużym nadmiarem kompleksu alkiloglinowego (Rysunek 3.8). W widmie obserwuje 
się mniejszy udział sygnałów w zakresach 2,5-3,0 ppm oraz 3,25-4,5 ppm, pochodzących 
od produktów C- i O-alkilowania, co wynika z niskiej reaktywności opisywanego układu. 

Na chromatogramie GC-MS widoczne są tylko dwa sygnały, z których pierwszy, 
przy czasie retencji 14,482 min, pochodzi od liganda kompleksu alkilowego – mesalu, który 
uległ hydrolizie (Rysunek 3.9). Drugi pik, przy czasie retencji 18,527 min i masie 
cząsteczkowej 206, może odpowiadać zarówno produktowi C-alkilowania, jak i O-alkilowania. 

 
Rysunek 3.9 Chromatogram mieszaniny poreakcyjnej reakcji z 2,5-dichloro-
1,4-benzochinonem w stosunku molowym 4:1. 
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 Dokonano analizy porównawczej widm trzech omawianych reakcji pod kątem wzrostu 
i zaniku intensywności sygnałów. 
 

Rysunek 3.10 Analiza porównawcza widm 1H NMR mieszanin poreakcyjnych reakcji 
Et2Al(mesal) z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem w stosunkach molowych 4:1, 2:1 oraz 1:1. 
Na powyższym rysunku można zaobserwować wzrost intensywności sygnałów pochodzących 
od protonów CH2 grupy etylowej związanej z centrum metalicznym wraz ze wzrostem udziału 
kompleksu alkiloglinowego w układzie reakcyjnym. Ponadto intensywność sygnałów 
odpowiadających produktom reakcji maleje wraz ze wzrostem stosunku molowego reagentów. 
Potwierdza to przypuszczanie, że reakcje kompleksów alkiloglinowych z pochodnymi 
p-benzochinonu zachodzą selektywnie, a transfer elektronu na pierścień chinonowy następuje 
tylko z jednego wiązania Al–C, co obserwujemy w widmie 1 H NMR jako sygnały 
od nieprzereagowanych grup etylowych. 
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3.5. Reakcje kompleksu Et2Al(mesal) z antrachinonem w roztworze 

Ostatnim etapem badań były reakcje kompleksu Et2Al(mesal) z pochodną 
p-benzochinonu zawierającą skondensowane pierścienie aromatyczne – antrachinonem. 
Wybór takiej pochodnej spowodowany był możliwością częściowego zahamowania reakcji 
C-alkilowania pierścienia antrachinonu, co zmniejszyłoby ilość otrzymanych produktów 
oraz zwiększyło prawdopodobieństwo otrzymania monokryształów do badań 
rentgenostrukturalnych.  

Ze względu na bardzo słabą rozpuszczalność antrachinonu w THF reakcje 
przeprowadzano w odwrotny sposób, niż do tej pory. Do zawiesiny antrachinonu w THF 
dodano w -70 °C roztwór kompleksu Et2Al(mesal) w THF (Schemat 3.7). 

 
Schemat 3.7 Reakcja kompleksu Et2Al(mesal) z antrachinonem w stosunku molowym 2:1 
w roztworze. 
Po ogrzaniu mieszaniny poreakcyjnej do r.t. otrzymano klarowny roztwór o pomarańczowej 
barwie. Pobrano próbkę na badania 1H NMR oraz GC-MS. W otrzymanym widmie 1H NMR 
obserwuje się, tak jak w przypadku reakcji z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem, sygnały 
pochodzące od protonów CH2 nieprzereagowanych grup etylowych związanych z centrum 
metalicznym (Rysunek 3.11). Pozostałe sygnały w zakresie 1,75-2,5 ppm oraz 3,5-4,5 ppm 
pochodzą od złożonych produktów reakcji odpowiednio C- i O-alkilowania. 
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Rysunek 3.11 Widmo 1H NMR mieszaniny poreakcyjnej reakcji Et2Al(mesal) z antrachinonem 
w stosunku molowym 2:1. 

 
Rysunek 3.12 Chromatogram mieszaniny poreakcyjnej reakcji z 2,5-dichloro-
1,4-benzochinonem w stosunku molowym 4:1. 
 Na chromatogramie GC-MS oprócz sygnału od mesalu przy 14.457 min widoczne 
są jeszcze dwa piki o czasie retencji 23,935 oraz 25.118 min i masach cząsteczkowych 
odpowiednio 208 i 209 (Rysunek 3.12). Pierwszy z nich pochodzi od nieprzereagowanego 
antrachinonu, natomiast drugi od 9,10-dihydroksyantracenu. Obecność tego produktu 
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w mieszaninie po hydrolizie wskazuje na zajście SET i otrzymanie w toku reakcji związku 
z przyłączonymi do antrachinonu cząsteczkami kompleksu alkilowego. 

Krystalizacja z mieszaniny poreakcyjnej nie przyniosła rezultatów. Następnie, 
po dodaniu najpierw heksanu, a później pentanu otrzymano drobny, krystaliczny osad. Nie był 
on odpowiedni na pomiary rentgenostrukturalne, lecz scharakteryzowano go przy użyciu 
spektroskopii 1H NMR (Rysunek 3.13). 

Pomimo że, widmo wykonano z osadu i znacząco różni się ono od widma wykonanego 
z roztworu, bardzo trudno jest na jego podstawie określić jednoznacznie strukturę uzyskanego 
produktu. W widmie obserwuje się sygnały charakterystyczne dla protonów CH2 grupy 
etylowej przy -0,20-0,10 ppm oraz protonów CH3 pochodzących od grupy estrowej liganda 
przy 4,1 ppm. Wśród sygnałów widocznych w widmie wyróżnić można triplet o przesunięciu 
chemicznym 0,4 ppm oraz kwartet przy 1,95 ppm, które mogą pochodzić od grupy etylowej 
przyłączonej do pierścienia aromatycznego antrachinonu. 

 
Rysunek 3.13 Widmo 1H NMR z osadu powstałego w reakcji Et2Al(mesal) z antrachinonem 
w stosunku 2:1 
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3.6. Reakcje kompleksu Et2Al(mesal) z antrachinonem w ciele stałym 
z zastosowaniem metod mechanochemicznych 

Metody mechanochemiczne zaczęły rozwijać się już w XIX wieku i są wykorzystywane 
do dziś zarówno w syntezach organicznych, jak i reakcjach związków nieorganicznych. 
Charakterystycznymi cechami są dla nich: brak konieczności stosowania w układzie 
reakcyjnym rozpuszczalnika, znacznie skrócony czas prowadzonych reakcji, a także brak 
negatywnego wpływu na środowisko. W odróżnieniu do metod rozpuszczalnikowych 
oraz solwotermalnych, siłą inicjującą i napędową w układzie jest energia mechaniczna. 
Częstym zjawiskiem jest również zupełnie inny przebieg reakcji i rodzaj otrzymywanych 
produktów. W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost zainteresowania mechanochemią 
ze względu na rozwój nanotechnologii, a także zwiększony nacisk na stosowanie w produkcji 
zasad zielonej chemii. 

Niedawno zostały opublikowane badania, w których autorzy wykorzystali metody 
mechanochemiczne w reakcjach 3,5-di-tert-butylo-1,2-benzochinonu z metalicznym cynkiem 
do syntezy MOFów. W wyniku swoich doświadczeń uzyskali i scharakteryzowali szereg 
nowych kompleksów cynku, które pełniły rolę węzłów w powstających w dalszym etapie 
materiałach porowatych.[24] W nawiązaniu do ciekawych wyników przedstawionych 
w tej publikacji postanowiono przeprowadzić reakcję kompleksu Et2Al(mesal) 
z antrachinonem w modelowym stosunku molowym 2:1 przy wykorzystaniu metod 
mechanochemicznych. 

W tym celu z heksanowego roztworu wykrystalizowano modelowy związek 
alkiloglinowy, a następnie ucierano go z antrachinonem w naczyniu Schlenka szklaną bagietką 
przez ok. 20 minut. Powstałą w ten sposób stałą mieszaninę rozpuszczono w THF 
i pozostawiono do krystalizacji, która nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. 
W kolejnym etapie oddestylowano do sucha lotne składniki układu reakcyjnego 
pod zmniejszonym ciśnieniem pompy olejowej. Pozostałe stałe formy mieszaniny poreakcyjnej 
rozpuszczono w toluenie, w wyniku czego otrzymano żółty, mętny roztwór, który przesączono 
i pozostawiono do krystalizacji. Ostatecznie otrzymano drobne kryształy, 
które scharakteryzowano za pomocą spektroskopii 1H NMR. 

Otrzymany po ucieraniu produkt zanalizowano również przy pomocy dyfraktometrii 
proszkowej PXRD (Rysunek 3.14). W celu przeprowadzenia analizy porównawczej wykonano 
również pomiary dla czystego kompleksu Et2Al(mesal) oraz antrachinonu. 
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Rysunek 3.14 Analiza porównawcza dyfraktogramów otrzymanych dla antrachinonu, 
kompleksu Et2Al(mesal) oraz mieszaniny poreakcyjnej. 
Otrzymane wyniki jednoznacznie pokazują, że przeprowadzona mechanochemicznie reakcja 
kompleksu alkiloglinowego z antrachinonem nie zachodzi. Na dyfraktogramie proszkowym 
wykonanym po reakcji nie obserwuje się sygnałów pochodzących od nowej fazy krystalicznej, 
co oznacza, że jest on prostą superpozycją sygnałów zarejestrowanych dla kompleksu 
Et2Al(mesal) oraz antrachinonu. 
 Przedstawione wyżej obserwacje potwierdza wykonane widmo 1H NMR 
(Rysunek 3.15). Można w nim zauważyć zarówno wyraźne sygnały – kwartet przy 0,6 ppm 
oraz triplet przy 1,55 ppm – pochodzące od protonów grupy etylowej kompleksu, a także singlet 
od protonów CH3 grupy estrowej przy 3,35 ppm. Brakuje w nim sygnałów świadczących 
o obecności produktów reakcji. Oznacza to, że reakcja antrachinonu z Et2Al(mesal) 
nie zachodzi w ciele stałym. 
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Rysunek 3.15 Widmo 1H NMR z osadu powstałego po mechanochemicznej reakcji kompleksu 
Et2Al(mesal) z antrachinonem w stosunku molowym 2:1. 
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3.7. Schemat ideowy reakcji kompleksu Et2Al(mesal) z 2,5-dichloro-
1,4-benzochinonem 

  

 

Rozpuszczenie 

 

Oddestylowanie rozpuszczalników 
p = 10 -5 Pa 

miesz. poreakcyjna I 

Reakcja I 
t = -70 °C ÷ r.t, 24 h 

toluen Et3Al/heksan 
C6H4(OH)COOMe 

opary stały 
produkt THF 

miesz. poreakcyjna II 

Reakcja II 
t = -70 °C ÷ r.t, 1 h 

mieszanina 
produktów 

roztwór kompleksu 
Et2Al(mesal)/THF 

2,5-dichloro-
1,4-benzochinon/THF 
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3.8. Opis schematu ideowego reakcji kompleksu Et2Al(mesal) z 2,5-dichloro-
1,4-benzochinonem 

Do naczynia Schlenka zaopatrzonego w mieszadło magnetyczne dodano odważoną ilość 
salicynianu metylu C6H4(OH)COOMe i rozpuszczono go w toluenie. Następnie roztwór 
proliganda schłodzono do ok. -70°C i dodano do niego równomolową ilość heksanowego 
roztworu trietyloglinu Et3Al o stężeniu 1,0 M. Mieszaninę reakcyjną ogrzano do temperatury 
pokojowej i mieszano przez 24 h. Następnie oddestylowano lotne składniki mieszaniny 
poreakcyjnej pod zmniejszonym ciśnieniem pompy olejowej, a stały produkt rozpuszczono 
w THF. Do otrzymanego roztworu kompleksu Et2Al(mesal) dodano w temperaturze ok. -70 °C 
roztwór 2,5-dichloro-1,4-benzochinonu w THF. Reakcję prowadzono przez ok. 1 h, 
a mieszaninę poreakcyjną ogrzano do temperatury pokojowej.  
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4. Podsumowanie wyników własnych 

W ramach prezentowanej pracy przeprowadzono szereg reakcji kompleksu 
dietyloglinowego stabilizowanego anionem salicylanu metylu, Et2Al(mesal), 
z 1,4-benzochinonem i jego pochodnymi, 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem 
oraz antrachinonem. Punktem wyjścia dla przedstawionych rozważań były wcześniejsze 
badania nad utlenianiem związków alkilowych glinu wykonywane w laboratorium 
macierzystym. Opierając się na postulowanym przez grupę prof. Lewińskiego mechanizmie 
reakcji związków metaloorganicznych z tlenem molekularnym, rozpoczęto poszukiwania 
układów redoks, w których możliwy byłby transfer elektronu SET z wiązania metal-węgiel. 
Pierwszym związkiem, który w reakcjach z kompleksami alkilowymi metali potwierdził 
zaproponowaną ścieżkę przemian był stabilny rodnik nitroksylowy, 
2,2,6,6-tetrametylopiperydyno-1-oksyl (TEMPO). 

Zastosowane w prezentowanych badaniach para-benzochinony również są układami 
posiadającymi właściwości redukująco-utleniające, co pozwalało przypuszczać, że w reakcjach 
ze związkami alkilowymi glinu będą zachowywały się analogicznie do cząsteczki ditlenu 
oraz TEMPO. Celem prowadzonych badań było potwierdzenie zachodzenia transferu elektronu 
w zaprojektowanych układach reakcyjnych oraz próba wyizolowania głównego produktu 
a następnie jego charakteryzacja spektralna i rentgenostrukturalna. 

Przeprowadzono szereg reakcji dla rożnych stosunków molowych. W wyniku 
prowadzonych reakcji kompleksu Et2Al(O,O) z pochodnymi 1,4-benzochinonu udowodniono, 
że transfer elektronu z wiązania metal-węgiel zachodzi selektywnie. Otrzymane mieszaniny 
produktów scharakteryzowano z wykorzystaniem metod spektroskopii 1H NMR 
oraz po hydrolizie za pomocą badań GC-MS. Niestety, pomimo wielokrotnych prób nie udało 
się uzyskać monokryształów odpowiednich do badań rentgenostrukturalnych. W trakcie 
przeprowadzonych badań pokazano również, że w przypadku antrachinonu proces transferu 
elektronu nie zachodzi w ciele stałym, w wyniku przemian mechanochemicznych. 

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych badań poszerzono wiedzę na temat 
reaktywności pochodnych p-benzochinonów ze związkami typu R2Al(O,O’). Prezentowane 
wyniki mogą posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych badań selektywnego utleniania 
związków metaloorganicznych, jak również poszukiwań układów redoks mimikujących 
cząsteczkę ditlenu.  
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5. Część eksperymentalna 

Wszelkie operacje prowadzono w atmosferze gazu obojętnego - argonu (o ile w tekście 
nie zaznaczono inaczej) osuszonego przy pomocy sit molekularnych i pozbawionego tlenu przy 
pomocy kolumny z wypełnieniem z miedzią metaliczną. Używano naczyń Schlenka 
o pojemności 50 ml zaopatrzonych w magnetyczny element mieszający. Chłodzenie 
realizowano za pomocą łaźni izo-propanol/suchy lód. Do reakcji prowadzonych w atmosferze 
argonu stosowano bezwodne, beztlenowe rozpuszczalniki, destylowane wcześniej 
w atmosferze argonu znad stopu sodowo-potasowego w obecności benzofenonu 
jako wskaźnika. Do operacji nie wymagających atmosfery argonu używano rozpuszczalników 
handlowych. 

Roztwór trietyloglinu w heksanie został otrzymany wcześniej w macierzystym 
laboratorium w skali kilkunastogramowej. Handlowego salicynianu metylu, 1,4-benzochinonu 
i 2,5-dichloro-1,4-benzochinonu (Sigma-Aldrich®) użyto bez oczyszczania. Wykorzystany 
w reakcjach antrachinon był dostępny w laboratorium i został wstępnie oczyszczony 
przez rekrystalizację. 

Widma 1H NMR wykonano na aparacie Varian Mercury 400 przy częstotliwości 
odpowiednio: 400 MHz. Analizę GC-MS wykonano przy użyciu aparatu Agilent 6890N GC. 

5.1.  Synteza kompleksu Et2Al(O,O’) stabilizowanego monoanionem salicylanu 
metylu 

Do naczynia Schlenka zaopatrzonego w mieszadło magnetyczne dodano 0,165 g (1,084 mmol) 
salicynianu metylu. Następnie do roztworu proliganda w 5 ml toluenu, schłodzonego do -70°C, 
dodano 1,1 ml (1,1 mmol) heksanowego roztworu trietyloglinu o stężeniu 1,0 M. 
Usunięto łaźnię chłodzącą i mieszano reakcję w r.t. przez 24 h. Początkowo zauważono 
wytrącenie się osadu, który wraz z ogrzaniem się roztworu do temperatury pokojowej rozpuścił 
się. Otrzymano roztwór o jasnożółtym kolorze. Następnie oddestylowano lotne składniki 
mieszaniny poreakcyjnej pod zmniejszonym ciśnieniem pompy olejowej, a stały produkt 
rozpuszczono w 8 ml toluenu. 
1H NMR: (400 Hz, [C6D6], 25°C): δ = 0,35 (q; AlCH2CH3), 1,35 (t; AlCH2CH3), 
2,95 (s; OCH3), 6,25-7,75 (m, CHAr). 
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5.2. Reakcje z 1,4-benzochinonem i jego pochodnymi 

5.2.1. Reakcja z 1,4-benzochinonem 
Do naczynia Schlenka zaopatrzonego w mieszadło magnetyczne dodano 4 ml (0,510 mmol) 
roztworu kompleksu Et2Al(mesal) w toluenie. Następnie do roztworu kompleksu, 
schłodzonego do -70°C, dodano 1,2 ml toluenowego roztworu 1,4-benzochinonu 
(0,255 mmol). Po usunięciu łaźni chłodzącej zaobserwowano, że roztwór mieszaniny 
poreakcyjnej był mętny, o brunatnej barwie. Podczas ogrzewania do r.t kolor roztworu zmieniał 
się powoli do żółtego. Ostatecznie otrzymano mętną, żółtą zawiesinę, w której otrzymany 
produkt miał postać żelu. Podjęto próbę rozpuszczenia powstałego osadu za pomocą 
wszystkich dostępnych w laboratorium rozpuszczalników, która zakończyła 
się niepowodzeniem, co uniemożliwiło jego dalszą charakteryzację. 

5.2.2. Reakcje z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem w stosunku molowym 2:1 
Do naczynia Schlenka zaopatrzonego w mieszadło magnetyczne dodano 0,85 ml (0,2 mmol) 
roztworu kompleksu Et2Al(mesal) w THF. Następnie do roztworu kompleksu, schłodzonego 
do -70°C, dodano 0,9 ml (0,1 mmol) roztworu 2,5-dichloro-1,4-benzochinonu w THF. 
Usunięto łaźnię chłodzącą i kontynuowano reakcję przez 1 h, do osiągnięcia r.t. 
Uzyskaną mieszaninę produktów scharakteryzowano przy użyciu spektroskopii 1H NMR 
oraz badań GC-MS. 
1H NMR: (400 Hz, [D8]THF, 25°C): δ = -0,20-0,10 (m; AlCH2CH3), 0,7-1,40 (m; AlCH2CH3), 
4,10 (s; OCH3), 2,5-3,0 (m; CHArCH2CH3), 4,25-4,75 (m, OCH2CH3), 6,40-7,80 (m, CHAr). 

5.2.3. Reakcje z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem w stosunku molowym 1:1 
Do naczynia Schlenka zaopatrzonego w mieszadło magnetyczne dodano 2,8 ml (0,518 mmol) 
roztworu kompleksu Et2Al(mesal) w THF. Następnie do roztworu kompleksu, schłodzonego 
do -70°C, dodano 3,5 ml (0,518 mmol) roztworu 2,5-dichloro-1,4-benzochinonu w THF. 
Bezpośrednio po zdjęciu łaźni roztwór mieszaniny poreakcyjnej miał intensywnie żółtą barwę. 
Reakcję prowadzono przez 1 h, do osiągnięcia r.t. Uzyskaną mieszaninę produktów 
scharakteryzowano przy użyciu spektroskopii 1H NMR oraz badań GC-MS. 
 1H NMR: (400 Hz, [D8]THF, 25°C): δ = 2,5-3,0 (m; CHArCH2CH3), 3,75-4,25 (m, OCH2CH3), 
6,40-8,20 (m, CHAr). 
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5.2.4. Reakcje z 2,5-dichloro-1,4-benzochinonem w stosunku molowym 4:1 
Do naczynia Schlenka zaopatrzonego w mieszadło magnetyczne dodano 3,0 ml (0,555 mmol) 
roztworu kompleksu Et2Al(mesal) w THF. Następnie do roztworu kompleksu, schłodzonego 
do ok. -70°C, dodano 0,9 ml (0,139 mmol) roztworu 2,5-dichloro-1,4-benzochinonu w THF. 
Bezpośrednio po zdjęciu łaźni roztwór mieszaniny poreakcyjnej miał jasnożółtą barwę. 
Reakcję prowadzono przez 1 h, do osiągnięcia r.t. Uzyskaną mieszaninę produktów 
scharakteryzowano przy użyciu spektroskopii 1H NMR oraz badań GC-MS. 
1H NMR: (400 Hz, [D8]THF, 25°C): δ = -0,25-0,10 (m; AlCH2CH3), 0,7-1,40 (m; AlCH2CH3), 
4,10 (s; OCH3), 6,40-7,80 (m, CHAr) 

5.2.5. Reakcje z antrachinonem w stosunku molowym 2:1 w roztworze 
W naczyniu Schlenka zaopatrzonego w mieszadło magnetyczne odważono 0,044 g 
(0,211 mmol) antrachinonu, a następnie dodano do niego 6 ml THF. Następnie do otrzymanej 
zawiesiny, schłodzonej do -70°C, dodano 2,2 ml (0,407 mmol) roztworu kompleksu 
Et2Al(mesal) w THF. Po usunięciu łaźni chłodzącej otrzymany roztwór mieszaniny 
poreakcyjnej był mętny, o żółtej barwie. Podczas ogrzewania przez ok. 1 h do r.t, roztwór 
wyklarował się i zmienił barwę na pomarańczową. Uzyskaną mieszaninę produktów 
scharakteryzowano przy użyciu spektroskopii 1H NMR oraz badań GC-MS. 
1H NMR: (400 Hz, [D8]THF, 25°C): δ = -0,3-0,1 (m; AlCH2CH3), 0,70-1,40 (m; AlCH2CH3) 
1,75-2,5 (m, CHArCH2CH3), 3,5-4,5 (m, OCH2CH3), 6,40-8,30 (m, CHAr). 
 
W naczyniu Schlenka zaopatrzonego w mieszadło magnetyczne odważono 0,064 g (0,3 mmol) 
antrachinonu, a następnie dodano do niego 3 ml THF. Następnie do otrzymanej zawiesiny, 
schłodzonej do -70°C, dodano 2,6 ml (0,6 mmol) `roztworu kompleksu Et2Al(mesal) w THF. 
Po usunięciu łaźni chłodzącej otrzymany roztwór mieszaniny poreakcyjnej był mętny, o żółtej 
barwie. Podczas ogrzewania do r.t przez ok. 1 h, roztwór wyklarował się i zmienił barwę 
na pomarańczową. Otrzymano drobny, krystaliczny osad, który scharakteryzowano za pomocą 
spektroskopii 1H NMR. 
1H NMR: (400 Hz, [D8]THF, 25°C): δ = -0,20-0,10 (m; AlCH2CH3), 0,4 (q; CHArCH2CH3), 
1,95 (t, CHArCH2CH3), 4,10 (s; OCH3), 6,40-8,30 (m, CHAr). 
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5.2.6. Reakcje z antrachinonem w stosunku molowym 2:1 w ciele stałym 
z zastosowaniem metod mechanochemicznych 

W naczyniu Schlenka odważono 0,174 g (0,73 mmol) krystalicznego osadu kompleksu 
Et2Al(mesal). Następnie dodano do niego 0,076 g (0,365 mmol) stałego antrachinonu. 
Stałą mieszaninę ucierano szklaną bagietką przez 20 minut. Następnie rozpuszczono 
ją w 9,5 ml THF. Otrzymano drobny osad krystaliczny, który scharakteryzowano za pomocą 
spektroskopii 1H NMR. 
1H NMR: (400 Hz, [C6D6]THF, 25°C): δ = 0,6 (q; AlCH2CH3), 1,55 (t; AlCH2CH3), 
3,35 (s; OCH3), 6,40-8,60 (m, CHAr). 

5.2.7. Metoda przygotowywania próbek na badanie GC-MS 
Otrzymane mieszaniny poreakcyjne hydrolizowano za pomocą 5% roztworu HCl, a następnie 
fazę organiczną suszono przy użyciu bezwodnego MgSO4. Przygotowane próbki po 
przesączeniu poddawano badaniom GC-MS. 
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