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Wprowadzenie 

Chemia związków metaloorganicznych jest niezwykle ciekawą i bardzo istotną gałęzią 

chemii, łączącą cechy zarówno chemii organicznej, jak i nieorganicznej. Dzięki swoim 

unikalnym właściwościom związki te znalazły szerokie zastosowanie w katalizie i syntezie 

chemicznej. Jedną z najważniejszych i najczęściej stosowanych grup związków z tej 

dziedziny chemii są związki magnezoorganiczne. Potwierdzeniem tego jest nagroda Nobla 

otrzymana przez Victora Grignarda w 1912 r. za odkrycie halogenków magnezoorganicznych. 

Przyczyniło się to do rozwoju syntezy wielu nowych związków organicznych, 

w szczególności alkoholi. Obecnie związki magnezoorganiczne przeżywają renesans. 

W wielu grupach badawczych na całym świecie trwają prace nad wykorzystaniem 

kompleksów magnezowych w reakcjach katalitycznych np. polimeryzacja laktydu czy 

epoksydacja enonów.  

Celem niniejszej pracy było projektowanie i synteza nowych układów magnezowych 

opartych na kompleksach tert-butylomagnezowych stabilizowanych ligandami 

α–diiminowymi, badanie ich reaktywności w stosunku do tlenu molekularnego a następnie 

wykorzystanie jako inicjatorów reakcji polimeryzacji rac-laktydu. 

Wyniki własne i dyskusja 

Z uwagi na fakt, że di-tert-butylomagnez nie jest handlowo dostępny, pierwszym etapem 

pracy była jego synteza. Otrzymany roztwór tBu2Mg został następnie wykorzystany 

w reakcjach z dwoma ligandami α–diiminowymi: 1,4-di-tert-butylo-1,3-diazabutadienem 

(tBu-DAB) oraz 1,4-bis-(2,6-diizopropylo)-1,3-diazabutadienem (dipp-DAB). Budowa 

uzyskanych kompleksów w roztworze została scharakteryzowana z wykorzystaniem 
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spektroskopii 
1
H NMR, a w przypadku kompleksu stabilizowanego ligandem tBu-DAB 

określono budowę kompleksu z wykorzystaniem badań rentgenostrukturalnych. 

Następnym etapem pracy było utlenianie kompleksów tert-butylomagnezowych suchym 

powietrzem. W celu charakteryzacji produktów reakcji wykonano badania spektroskopii 

1
H NMR oraz pomiar rentgenostrukturalny dla kompleksu stabilizowanego ligandem tBu-

DAB, czego efektem jest struktura kompleksu tert-butoksylowego magnezu (tBu-

DAB)MgOtBu. 

W ostatnim etapie badano właściwości katalityczne utlenionych kompleksów 

magnezoorganicznych. W tym celu przeprowadzono reakcje polimeryzacji rac-laktydu. 

Stosunek molowy inicjatora do laktydu wynosił 1:50. Po 24 h prowadzenia reakcji 

w temperaturze pokojowej zaobserwowano nieznaczną aktywność katalityczną dla 

kompleksów stabilizowanych ligandem dipp-DAB, natomiast kompleksy stabilizowane 

ligandem tBu-DAB nie wykazały aktywności jako inicjatory reakcji polimeryzacji rac-

laktydu. 

Wnioski 

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano i scharakteryzowano dwa nowe 

kompleksy magnezowe stabilizowane ligandem tBu-DAB. Udowodniono także, że 

w roztworze kompleksów tert-butylomagnezowych stabilizowanych ligandami α-

diiminowymi występuje równowaga Schlenka pomiędzy kompleksami alkilowymi 

a kompleksami bischelatowymi. Niestety otrzymane kompleksy tert-butoksymagnezowe 

wykazały nieznaczną aktywności jak inicjatory w reakcji polimeryzacji rac-laktydu, dlatego 

też planowane są dalsze badania ich aktywności katalitycznej np. w reakcji epoksydacji 

enonów. 
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Karolina Jachimczuk 

Supervisor: dr inż. Karolina Zelga 

 

Introduction 

Organometallic chemistry is very interesting and very important branch of chemistry 

that combines features of both organic and inorganic chemistry. Due to its unique properties, 

organometallic compounds are widely used in catalysis and chemical synthesis. One of the 

most important and most commonly used groups of organometallics are organomagnesium 

complexes. The siginificance of this fact was confirmed by The Nobel Prize for the discovery 

of organomagnesium halides, which was received by Victor Grignard in 1912. Grignard’s 

studies contributed to the development of many new synthesis of organic compounds, in 

particulary alcohols. Organomagnesium compounds are currently enjoying something of 

a renaissance. Many research groups in the world are working on the utilization of the 

magnesium complexes in catalytic reactions e.g. polymerization of lactide or epoxidation of 

enones.  

The aim of this study was the design and synthesis of new magnesium systems based 

on the tert-butylmagnesium complexes stabilized by α-diimine ligands, investigation of their 

reactivity with molecular oxygen and then utilization as initiators of the polymerization of 

rac-lactide. 

Result and discussion 

In the first step of the study, the synthesis of commercially unavailable di-tert-

butylmagnesium was conducted. The resulting tBu2Mg solution was used in the reactions with 

the two α-diimine ligands: 1,4-di-tert-butyl-1,3-diazabutadiene (tBu-DAB) and 1,4-bi(2,6-

diisopropylphenyl)-1,3-diazabutadiene (dipp-DAB). The structures of all products in solution, 

were confirmed by 
1
H NMR spectroscopy. Additionally molecular structure of the complex 

stabilized by tBu-DAB ligand was determined by single crystal X-ray diffraction studies. 
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In the next part of the study, the oxygenation of the resulting tert-butylmagnesium 

complexes by dry air were investigated. The structure of all products in solution were 

characterized by 
1
H NMR spectroscopy and, furthermore, the molecular structure of the 

alkoxymagnesium complex stabilized by tBu-DAB ligand was determined by single crystal 

X-ray diffraction studies. 

In the last step both tert-butoxymagnesium complexes was used as initiators in the 

polymerization of rac-lactide. The molar ratio of both initiators to lactide was 1:50. As 

results, the slight catalytic activity was observed for the complexes stabilized by dipp-DAB 

ligand after 24 h of reactions at room temperature. Under the same conditions, the magnesium 

complex stabilized by tBu-DAB ligand showed no activity as initiators for the polymerization 

of rac-lactide. 

Conclusions 

In conclusion, two new magnesium complexes stabilized by tBu-DAB ligand were 

obtained and structurally characterized. Additionally, the presence of the Schlenk equilibrium 

between alkyl and bischelant complexes in the solutions of tert-butylmagnesium complexes 

was proved. Unfortunately both tert-butoxymagnesium complexes show insignificant activity 

as the initiators in the rac-lactide polymerization, however further studies on the catalytic 

activity of the resulting complexes, e. g. in the epoxidation of enones, are planned.  
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Stosowane oznaczenia i skróty 

 

M   atom metalu 

Me   grupa metylowa 

Et   grupa etylowa 

Ph   grupa fenylowa 

R   grupa alkilowa 

Ar   grupa arylowa 

tBu   grupa tert-butylowa 

iPr   grupa izo-propylowa 

r.t   temperatura pokojowa 

tBu-DAB  1,4-di-tert-butylo-1,3-diazabutadien 

dipp-DAB  1,4-bis-(2,6-diizopropylofenylo)-1,3-diazabutadien 
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1 Wprowadzenie i cel pracy 

 

Chemia związków metaloorganicznych jest niezwykle ciekawą i bardzo istotną gałęzią 

chemii, łączącą cechy zarówno chemii organicznej, jak i nieorganicznej. Dzięki obecności 

w ich cząsteczkach wiązania metal-węgiel, spolaryzowanego w kierunku atomu węgla, 

znalazły szerokie zastosowanie w katalizie i syntezie chemicznej. Jedną z najważniejszych 

i najczęściej stosowanych grup związków z tego obszaru chemii są związki 

magnezoorganiczne. Potwierdzeniem tego jest nagroda Nobla otrzymana przez Victora 

Grignarda w 1912 r. za odkrycie halogenków magnezoorganicznych. Przyczyniło się to do 

rozwoju syntezy wielu nowych związków organicznych, w szczególności alkoholi. Obecnie 

związki magnezoorganiczne przeżywają renesans. W wielu grupach badawczych na całym 

świecie trwają prace nad wykorzystaniem kompleksów magnezowych w reakcjach 

katalitycznych, takich jak polimeryzacja monomerów heterocyklicznych czy epoksydacja 

enonów. 

W dzisiejszych czasach bardzo modna jest koncepcja tzw. „zielonej chemii”, która 

zakłada projektowanie i przeprowadzanie procesów chemicznych, tak by ograniczyć użycie 

i powstawanie szkodliwych substancji. Istotną zasadą zielonej chemii jest stosowanie reakcji 

katalitycznych. Ze względu na to, że magnez jest pierwiastkiem nietoksycznym, 

biokompatybilnym oraz biodegradowalnym doskonale wpisuje się w ten trend.  

Celem niniejszej pracy było projektowanie i synteza nowych układów magnezowych 

opartych na kompleksach tert-butylomagnezowych stabilizowanych ligandami 

α–diiminowymi, badanie ich reaktywności w stosunku do tlenu molekularnego, a następnie 

wykorzystanie jako inicjatorów reakcji polimeryzacji rac-laktydu 

.  
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2 Przegląd literatury 

2.1  Magnezowe układy katalityczne 

 

Związki magnezu od dawna są w centrum zainteresowania chemików. W latach 60. XX 

wieku przełomowym okazało się odkrycie, że nieorganiczne związki magnezu, zwłaszcza 

MgCl2, znakomicie wspomagają reakcje polimeryzacji Zigglera-Natty.
1
 Zapoczątkowało to 

badania nad wykorzystaniem magnezu w syntezie katalitycznej. Najbardziej znanymi 

układami alkilomagnezowymi są tzw. związki Grignarda o wzorze RMgX, gdzie R oznacza 

grupę alkilową a X ligand chlorkowy, odkryte przez Victora Grignarda w 1905 roku. Blisko 

z nimi spokrewnione związki dialkilomagnezowe znalazły zastosowanie w produkcji 

polietylenu (Schemat 2.1).
2
 Do najbardziej znanych i najczęściej stosowanych należą: 

n-butyloetylomagnez (BEM) i n-butylo-n-octylomagnez (BOM lub BOMAG
®
) 

 

Schemat 2.1 Polimeryzacja etylenu. 

W ciągu ostatnich dekad nastąpił znaczny rozwój chemii magnezu a jego związki znajdują 

kolejne zastosowania. Dobrym przykładem jest wykorzystanie kompleksów magnezowych 

jako katalizatorów w otrzymywaniu poliwęglanów. Poliwęglany to polimery o bardzo 

dobrych właściwościach mechanicznych dzięki czemu znalazły zastosowanie m. in. 

w elektronice, medycynie, motoryzacji czy jako materiały konstrukcyjne.  

Jedną z metod otrzymywania poliwęglanów jest kopolimeryzacja enonów z dwutlenkiem 

węgla zaproponowana przez Charlotte Williams (Schemat 2.2).
3
  



14 

 

 

Schemat 2.2 Otrzymywanie poliwęglanów poprzez kopolimeryzację enonów i dwutlenku 

węgla. 

Metoda pozwala na otrzymanie poliwęglanu z wysoką wydajnością, wykorzystując jako 

katalizatory nietoksyczne związki magnezowe. Pozwala również zagospodarować dwutlenek 

węgla, który jest produktem ubocznym wielu procesów przemysłowych. 

Dzięki temu, że magnez jest pierwiastkiem biokompatybilnym, co oznacza, że nie wpływa 

negatywnie na organizm, a do tego nie jest toksyczny dla środowiska, może być stosowany 

w przemyśle spożywczym. Jednym z przykładów jest reakcja alkoholizy laktydu 

katalizowana kompleksami magnezu (Schemat 2.3).
4
 Produkty tej reakcji są stosowane jako 

emulgatory, czyli substancje umożliwiające powstanie emulsji i zapewniającej jej trwałość, 

zarówno w przemyśle spożywczym jak i kosmetycznym. 

 

Schemat 2.3 Alkoholiza laktydu. 

Ze względu na biokompatybilność i nietoksyczność związki magnezu mogą być 

zastosowane również w przemyśle farmaceutycznym. Na uwagę zasługują badania 

prowadzone nad wykorzystaniem kompleksów magnezowych stabilizowanych ligandami β-

diketoiminowymi jako katalizatorów w otrzymywaniu związków dihydropirydynowych.
5
 

W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano szereg związków 
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dihydropirydynowych, które mogą ulegać dalszym transformacjom do uzyskania 

funkcjonalnych cząsteczek (Schemat 2.4). 

 

Schemat 2.4 Przykładowa reakcja otrzymywania związku dihydropirydynowego 

Jest to ważne odkrycie ponieważ związki dihydropirydynowe są szeroko stosowane 

w medycynie jako inhibitory kanału wapniowego, odpowiedzialnego za stężenie wapnia 

w komórkach.
6
 Jony wapnia pełną istotną funkcję w mechanizmie skurczu mięśni, 

a ograniczenie ich wnikania blokuje możliwość kurczenia się mięśni co prowadzi do 

rozluźnienia. Leki na bazie tych związków stosowane są m. in. w leczeniu nadciśnienia 

tętniczego.  

Kolejnym przykładem wykorzystania kompleksów magnezowych jak katalizatorów, 

o którym warto wspomnieć, jest reakcja hydrosililowania. Ostatnie badania prowadzone 

w grupie Sadowa pozwoliły na otrzymanie związków na bazie magnezu, które selektywnie 

katalizują hydrosililowanie α,β-nienasyconych estrów.
7
 Jest to wyjątkowy przykład reakcji 

selektywnej, gdy w obecności nienasyconego wiązania węgiel-węgiel reakcji ulega wiązanie 

C=O grupy estrowej (Schemat 2.5). Do tej pory jako katalizatory wykorzystywane były 

kompleksy metali przejściowych lub metali ziem rzadkich, jednakże nie pozwalały one na 

hydrosililowanie grupy karbonylowej w nienasyconych estrach. 

 

Schemat 2.5 Hydrosililowanie α,β-nienasyconych estrów. 
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Hydrosililowanie jest niezwykle istotną reakcją w syntezie organicznej. Jest to etap 

pośredni w otrzymywaniu wielu związków organicznych służących jako leki, aromaty 

zapachowe czy detergenty. Ponad to jest powszechnie wykorzystywana w przemyśle do 

funkcjonalizowania polisiloksanów oraz syntezy wielu silanów. 

 

2.2 Kompleksy cynku i magnezu stabilizowane ligandami α-diiminowymi 

 

Kompleksy stabilizowane ligandami α-diiminowymi są znane już od lat 70. XX wieku. 

Intensywne badania nad tą grupa związków wynikają z ich specyficznych właściwości (non-

innocent ligand). Na szczególną uwagę zasługują prace poświęcone kompleksom 

cynkoorganicznym stabilizowanym ligandami tego typu. W wyniku doświadczeń 

prowadzonych przez van Kotena na początku lat 80. okazało się, że produkty reakcji 

związków dialkilocynkowych z ligandem 1,4-diaza-1,3-butadienowym (R’-DAB) mają 

właściwości paramagnetyczne i diamagnetyczne.
8
 W swojej pracy van Koten postuluje, że 

reakcja ma charakter rodnikowy (Schemat 2.6). W pierwszym etapie dochodzi do utworzenia 

nietrwałego termicznie kompleksu koordynacyjnego (A). Kolejno następuje homolityczny 

rozpad wiązania R-Zn z utworzeniem pary rodników solwatowanej przez rozpuszczalnik (B). 

W konsekwencji przegrupowania powstałego rodnika alkilowego R• dochodzi do alkilowania 

liganda (R’-DAB). Badania van Kotena pokazują, że pierwszorzędowe związki 

alkilocynkowe w reakcji z R’-DAB dają produkt N-alkilowania w szkielecie liganda (C), 

podczas gdy trzeciorzędowe i benzylowe prowadzą wyłącznie do C-alkilowania (D). Inną 

możliwością jest odłączenie się rodnika alkilowego R• z utworzeniem związku alkilowego 

i ustabilizowanie się rodnika cynkoorganicznego (E) występującego w równowadze ze 

sprzężonym C-C dimerem (F)
9,10

. W zależności od grupy R (R = Me, Et, iPr, tBu) 

w kompleksach koordynacyjnych R2Zn(tBu-DAB) wykazują one różną stabilność, która 

maleje w kierunku Me > Et > iPr > tBu. Dla kompleksu tBu2Zn(tBu-DAB) 

wewnątrzcząsteczkowe przejście elektronu (SET) następuje już w -90⁰C, natomiast kompleks 

Me2Zn(tBu-DAB) jest trwały w temperaturze pokojowej (Rysunek 2.1). 
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Schemat 2.6 Postulowany mechanizm regioselektywnego alkilowania ligandów 

α-diiminowych w obecności związków alkilocynkowych. 
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Rysunek 2.1 Struktura molekularna kompleksu Me2Zn(tBu-DAB), atomy wodoru pominięto 

dla przejrzystości. 

Rozwinięciem badań nad reaktywnością kompleksów dialkilocynkowych z ligandami 

α-diiminowymi zajęła się dr K. Zelga z laboratorium prof. Lewińskiego. Dr Zelga prowadziła 

reakcje Me2Zn, Et2Zn i tBu2Zn z ligandem 1,4-dipodstawiony-1,4-diaza-1,3-butadien (R-

DAB) gdzie R = tBu lub 2,6-diizopropylofenyl, a następnie badała aktywność otrzymanych 

kompleksów względem tlenu molekularnego.
11

 Ciekawe wyniki uzyskano dla utleniania 

układu reakcyjnego Me2Zn z tBu-DAB. Otrzymano i scharakteryzowano strukturalnie 

związki okso(metylonadtlenkowe) oraz okso(metoksylowe) cynku, będące produktami 

przekształceń powstającego w pierwszym etapie kompleksu Me(MeOO)Zn(tBu-DAB), 

będącego pierwszym przykładem metylonadtlenkowego kompleksu cynku.
12

 W przypadku 

kompleksu z tert-butylocynkiem otrzymano dwa nadtlenki, które zostały scharakteryzowane 

rentgenostrukturalnie, a następnie posłużyły jako katalizatory w reakcji epoksydacji trans-

chalkonu i inicjatory polimeryzacji rac-laktydu(Rysunek 2.2).
13,14

 



19 

 

 

Rysunek 2.2 Struktura molekularna: [(tBu-DAB)ZnOOtBu]2 (A), i [(dipp-DAB)ZnOOtBu]2 

(B); atomy wodoru oraz grupy metylowe w grupie tert-butylowej pominięto dla 

przejrzystości. 

Zdecydowanie mniej uwagi w literaturze poświęcone jest reakcjom związków 

alkilomagnezowych z ligandami α-diiminowymi. Jedne z badań w tym obszarze prowadzone 

były przez Bailey’a i jego współpracowników. W swoich doświadczeniach wykorzystał on 

trzy ligandy α-diiminowe: 1,4-bis-(2,6-diizopropylo)-1,3-diazabutadien (dipp2DAB), 

diacetal-bis(2,6-diizopropylofenyloiminowy) oraz N,N’-bis-2,6-diizopropylofenylo-1,2-bis-

aminoacenaften (ddp-bianH), które poddawał reakcji z dimetylomagnezem. Okazało się, że 

w zależności od warunków zachodzącyh reakcji, powstają różne produkty. Zgodnie 

z badaniami Baileya, w pierwszym etapie, podobnie jak w przypadku związków 

dialkilocynkowych, następuje utworzenie neutralnego kompleksu koordynacyjnego LMgMe2, 

gdzie L = ligand α-diiminowy. Następnie dochodzi do wewnątrzcząsteczkowego 

przeniesienia elektronu prowadzącego do dimerycznego, dirodnikowego kompleksu 

[L
-∙
Mg

+
(μ-CH3)]2 oraz rodników metylowych solwatowanych przez rozpuszczalnik. 

Prowadząc reakcję w temperaturze pokojowej, w wyniku eliminacji rodników otrzymujemy 

stabilny związek dirodnikowy, natomiast obniżenie temperatury prowadzi do C-alkilowania 

liganda α-diiminowowego (Schemat 2.7).
15
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Schemat 2.7 Postulowany mechanizm reakcji Me2Mg z ligandami diiminowymi. 

 

Warto wspomnieć że na tą chwilę brak jest w literaturze doniesień na temat reaktywności 

kompleksów alkilomagnezowych stabilizowanych ligandami α-diiminowymi z tlenem 

molekularnym. 

 

2.3 Reakcje związków magnezoorganicznych z tlenem molekularnym 

 

Pierwsze badania dotyczące reaktywności związków magnezoorganicznych z tlenem 

molekularnym pojawiły się na początku XX wieku. W 1903 roku Bordoux i Bouveault 

opublikowali pracę na temat otrzymywania odpowiednich alkoholi oraz fenoli w reakcji 

utleniania związków Grignarda.
16

 
17

 Pojawiające się w późniejszych latach kolejne publikacje 

pozwoliły na zaproponowanie przez Wuyts’a pierwszego mechanizmu reakcji związków 

magnezoorganicznych z tlenem molekularnym (Schemat 2.8).
18

 Postulował on, że 
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w pierwszym etapie powstaje stosunkowo nietrwały kompleks alkiloperokso ROOMgX, który 

następnie reaguje ze związkiem Grignarda RMgX prowadząc do produktu alkoksylowego 

ROMgX. Dalej związek alkoksylowy ulega hydrolizie z utworzeniem alkoholu ROH. W roku 

1920 Porter i Steel potwierdzili przypuszczenia Wuyts’a.
19

 

 

Schemat 2.8 Postulowany mechanizm utleniania związków magnezoorganicznych. 

Kolejne badania jednoznacznie potwierdziły tworzenie się związków alkilonadtlenkowych 

magnezu, a niepodważalnym dowodem była obecność wodoronadtlenków w mieszaninach 

poreakcyjnych, otrzymanych w wyniku hydrolizy produktów utleniania związków 

Grignarda.
20,21

 

Pierwszy związek alkilonadtlenkowy magnezu został scharakteryzowany 

rentgenostrukturalnie w 2003 w grupie Baileya. 
22

 W wyniku utleniania tlenem molekularnym 

benzylomagnezowej pochodnej stabilizowanej ligandem β-diketoiminowym otrzymano 

mieszaninę kompleksów benzylonadtlenkowego- i benzyloalkoksymagnezowego w stosunku 

1:2 (Schemat 2.9). 

 

Schemat 2.9 Reakcja benzylomagnezowej pochodnej β-diketoiminy z tlenem molekularnym. 
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Jako drogę syntezy Bailey proponuje szeroko stosowany mechanizm łańcuchowo-

rodnikowy insercji cząsteczki ditlenu w wiązanie metal-węgiel (Schemat 2.10). Obecność 

pochodnej benzyloalkoksymagnezowej uzasadnia zachodzeniem reakcji metatezy związku 

benzylonadtlenkowego z nieutlenionym kompleksem, która prowadzi do rozpadu wiązania 

O-O w nadtlenku. 

 

Schemat 2.10 Mechanizm łańcuchowo-rodnikowy insercji cząsteczki O2 w wiązanie metal-

węgiel. 

Rezultaty równoległych badań prowadzonych w zespole prof. Lewińskiego nie w pełni 

potwierdzają wyniki Bailey’a. W następstwie reakcji utleniania dwóch różnych 

alkilomagnezowych pochodnych stabilizowanych ligandami β-diketoiminowymi otrzymano 

z dużą wydajnością kompleksy alkilonadtlenkowe.
23
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Rysunek 2.3 Struktury molekularne kompleksów nadtlenkowych magnezu, stabilizowanych 

ligandami β-diketoiminowymi, atomy wodoru pominięto dla przejrzystości. 

Lewiński postuluje, że pochodna alkoksymagnezowa powstaje w wyniku rozkładu 

w temperaturze pokojowej kompleksu alkilonadtlenkowego (Schemat 2.11). 

 

 Schemat 2.11 Rozpad kompleksu alkilonadtlenkowego do związku alkoksymagnezowego. 

Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych na otrzymanych wcześniej 

alkilonadtlenkach magnezu. Kompleks nadtlenkowy stabilizowany ligandem β-

diketoiminowym z grupami 2,6-diizopropylofenylowymi po 5 h w temperaturze pokojowej 

rozpadł się do związku alkoksymagnezowego podczas gdy kompleks stabilizowany ligandem 

β-diketoiminowym z grupami 2,4,6-trifluorofenylowmi w tych samych warunkach był 

stabilny po 24 h. 



24 

 

Dalsze badania nad reaktywnością kompleksów alkilomagnezowych z tlenem 

molekularnym prowadzone w laboratorium Lewińskiego pozwoliły na otrzymanie 

i scharakteryzowanie kolejnego kompleksu alkionadltenkowego magnezu stabilizowanego 

ligandem N,N’-dialkilotropoiminowym (Rysunek 2.4).
24

 

 

Rysunek 2.4 Struktura molekularna kompleksu alkionadltenkowego magnezu 

stabilizowanego ligandem N,N’-dialkilotropoiminowym. 

 

2.4 Polimeryzacja laktydu 

 

Obecnie niezwykle istotną reakcją z punktu widzenia chemii katalitycznej jest 

polimeryzacja laktydu. Polilaktyd jest polimerem w pełni biodegradowalnymi tzn. ulega 

całkowitemu rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów na dwutlenek węgla, wodę 

i humus, a ponad to może być otrzymywany z naturalnych surowców odnawialnych takich jak 

mączka kukurydziana. Ze względu na swoje właściwości polilaktyd jest stosowany w celach 

biomedycznych m.in. do produkcji resorbowalnych nici chirurgicznych implantów 

dentystycznych czy nośników leków o przedłużonym działaniu. Zważywszy na wysokie 

koszty produkcji polilaktydu nie jest on powszechnie stosowany. W wielu grupach 

badawczych trwają prace nad znalezieniem tańszych oraz wydajniejszych metod jego syntezy. 

Jedną z dróg do otrzymania polilaktydu jest polimeryzacja z otwarciem pierścienia (ROP) 

(Schemat 2.13). 
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Schemat 2.12 Mechanizm polimeryzacji laktydu z otwarciem pierścienia. 

Inicjatorami w tej reakcji są kompleksy koordynacyjne, których centrum aktywnym jest metal 

tworzący z jednym z ligandów aktywne wiązanie kowalencyjne metal-węgiel lub metal-

heteroatom (O, N, S). Mechanizm polimeryzacji z otwarciem pierścienia zaproponowany 

został już na początku lat 70 XX w. ale pierwszy eksperymentalny dowód pojawił się dopiero 

pod koniec lat 80 przy wykorzystaniu kompleks glinu Al(O-iPr)3.
25

 W pierwszym etapie 

cząsteczka monomeru koordynuje się do centrum metalicznego inicjatora. Następnie 

dochodzi do insercji monomeru w wiązanie M-OR poprzez addycję nukleofilową grupy 

alkoksylowej do węgla połączonego z grupą karbonylową. W ostatnim etapie następuje 

rozerwanie pierścienia monomeru z utworzeniem liniowej cząsteczki. Hydroliza aktywnej 

grupy alkoksyglinowej prowadzi do otrzymania alkoholu, podczas gdy na drugim końcu 

cząsteczki pozostaje grupa estrowa. 

Bardzo dobrymi inicjatorami tej reakcji okazały się kompleksy magnezowe 

(Rysunek 2.5).
26

 Badania wykazały, że zapewniają one wysoką wydajność przy stosunkowo 

krótkim czasie reakcji, a otrzymany polimer był heterotaktyczny, co wskazuje na 

stereoselektywne właściwości kompleksów. 
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Rysunek 2.5 Przykładowe inicjatory polimeryzacji. 
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3 Wyniki własne i dyskusja 

 

Tematem niniejszej pracy było uzyskanie nowych magnezowych układów katalitycznych. 

W tym celu przeprowadzono reakcje di-tert-butylomagnezu z wybranymi ligandami 

α-diiminowymi (Rysunek 3.1). 

 

Rysunek 3.1 Wybrane ligandy α-diiminowe: A) tBu-DAB, B) dipp-DAB. 

Jak już wspomniano w rozdziale 2.2 ligandy α-diiminowe są niezwykle ciekawą grupą 

związków charakteryzującą się specyficznymi właściwościami wynikającymi z ich budowy. 

Badania prowadzone w zespole macierzystym pokazały, że ligandy azotowo-azotowe, 

posiadające centra donorowe połączone ze sprzężonym układem wiązań nienasyconych, 

bardzo dobrze stabilizują alkilonadtlenkowe kompleksy cynku i magnezu. Wybór 

di-tert-butylomagnezu jako związku wyjściowego również nie był przypadkowy. W wyniku 

badań w zespole macierzystym okazało się, że ze względu na duże zabudowanie steryczne, 

podstawnik tert-butylowy dużo lepiej stabilizuje układy alkilonadtlenkowe cynku niż inne 

podstawniki alkilowe. W związku z tym w dalszym toku pracy omówione zostaną reakcje 

syntezy kompleksów tert-butylomagnezowych z wybranymi ligandami α-diiminowymi, które 

następnie zostały poddane rekcji z tlenem molekularnym. 

 

Schemat 3.1 Ogólny schemat badań. 
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3.1 Synteza di-tert-butylomagnezu 

 

Z uwagi na fakt, że di-tert-butylomagnez nie jest handlowo dostępny, początkowym 

etapem pracy była jego synteza. Analiza danych literaturowych pozwoliła na wytypowanie 

metody polegającej na reakcji związku Grignarda ze związkiem litoorganicznym (Schemat 

3.2).
27

 

 

Schemat 3.2 Reakcja otrzymywania tBu2Mg 

Wcześniejsze badania w laboratorium macierzystym pokazały, że najtrudniejszym etapem 

syntezy tBu2Mg, znacząco zmniejszającym wydajność, a przede wszystkim prowadzącym do 

jego rozpadu, jest sublimacja w warunkach wysokiej próżni. Dlatego zdecydowano się 

zmodyfikować metodę literaturową, tak aby otrzymać eterat o jak najmniejszej ilości eteru 

dietylowego skoordynowanego do centrum metalicznego. W pierwszym etapie syntezy 

następuje zmiana rozpuszczalnika roztworu chlorku tert-butylomagnezu z eteru na pentan 

poprzez oddestylowanie go pod obniżonym ciśnieniem pompy olejowej. Ze względu na to, że 

chlorek tert-butylomagnezu jest słabo rozpuszczalny w pentanie roztwór nie był klarowny. 

Następnie w temperaturze 0ºC wkroplono roztwór tert-butylolitu w heptanie, po czym wyjęto 

naczynie Schlenka z łaźni chłodzącej i kontynuowano reakcję w temperaturze pokojowej 

przez 1,5 h. Powstający chlorek litu jest nierozpuszczalny w niepolarnych rozpuszczalnikach, 

w związku z czym zaobserwowano wydzielanie się białego osadu. W celu oddzielenia 

produktu od chlorku litu, z mlecznobiałej zawiesiny oddestylowano pod obniżonym 

ciśnieniem pompy olejowej lotne związki organiczne a pozostałość rozpuszczono w toluenie, 

zdekantowano i przesączono. Otrzymany di-tert-butylomagnez został scharakteryzowany za 

pomocą spektroskopii 
1
H NMR (Rysunek 3.2). 
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Rysunek 3.2 Widmo 
1
H NMR tBu2Mg. 

 

W widmie związku tBu2Mg obserwuje się wyraźny singlet pochodzący od protonów grup 

metylowych grupy tert-butylowej o przesunięciu chemicznym 1,381 ppm. Ponad to 

obserwuje się triplet i kwartet pochodzące od protonów grupy metylowej i metylenowej eteru 

o przesunięciach chemicznych 0,778 i 3,124 ppm. Intensywność sygnałów sugeruje, że na 

jedną cząsteczkę di-tert-butylomagnezu przypada półtorej cząsteczki eteru. 

Oznaczanie stężenia tBu2Mg polegało na wyznaczeniu zawartości magnezu 

w otrzymanym roztworze.
28

 W tym celu pobrano niewielką, znaną ilość roztworu, którą 

poddano hydrolizie. Następnie dodano znaną ilość kwasu chlorowodorowego a jego nadmiar 

odmiareczkowano za pomocą zasady sodowej stosując fenoloftaleinę jako wskaźnik 

(Schemat 3.3). 

 

Schemat 3.3 Oznaczanie stężenia tBu2Mg 
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3.2 Synteza kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego ligandem tBu-DAB 

Kolejnym etapem pracy była synteza kompleksów tert-butylomagnezowych z wybranymi 

ligandami α-diiminowymi. Jako pierwszy do reakcji został wykorzystany ligand 1,4-di-tert-

butylo-1,3-diazabutadienowy. W naczyniu Schlenka odważono ligand, który następnie 

rozpuszczono w toluenie i schłodzono do -70ºC. W trakcie wkraplania tBu2Mg 

zaobserwowano zmianę zabarwienia roztworu z bezbarwnej na żółtą. Po dodaniu 

odpowiedniej ilości tBu2Mg usunięto łaźnię chłodzącą i kontynuowano reakcję 

w temperaturze pokojowej przez 3 h (Schemat 3.4). 

 

Schemat 3.4 Synteza kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego ligandem tBu-DAB. 

W celu charakteryzacji produktów reakcji wykonano badanie spektroskopii 

magnetycznego rezonansu jądrowego z mieszaniny poreakcyjnej. Ze względu na 

skomplikowany charakter sygnałów widmo było trudne do interpretacji, co wskazuje na 

występowanie w roztworze mieszaniny produktów. 

W wyniku krystalizacji w temperaturze 5ºC z roztworu toluenowego otrzymano 

również monokryształy odpowiednie do badań rentgenostrukturalnych (Rysunek 3.3). 

Wybrane parametry geometryczne zestawiono w Tabeli 3.1. 

 
Rysunek 3.3 Struktura molekularna kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego 

ligandem tBu-DAB. 
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Tabela 3.1 Wybrane długości [Å] oraz kąty wiązań [°] kompleksu tert-butylomagnezu 

stabilizowanego ligandem tBu-DAB. 

Wiązanie Długość/Å Kąt Miara/º 

Mg1-N1 2,015 N1-Mg1-N2 81,23 

Mg1-N2 2,178 N1’-Mg1-N2’ 81,23 

Mg1-N1’ 2,015   

Mg1-N2’ 2,178   

Otrzymany kompleks magnezowy krystalizuje z toluenu w układzie jednoskośnym 

w grupie przestrzennej C 2/c. W ciele stałym występuje on w postaci bischelatu, gdzie 

ligandy tBu-DAB są do siebie prostopadłe. Atom magnezu jest czterokoordynacyjny, a jego 

otoczenie przyjmuje postać zniekształconego tetraedru. Odległości pomiędzy centrum 

metalicznym a atomami azotu wynoszą odpowiednio 2,015 i 2,178Å a kąt równy jest 81,23º.  

Warto zaznaczyć, że zgodnie z danymi literaturowymi, podczas przeprowadzania reakcji 

w obniżonej temperaturze doszło do C-alkilowania liganda α-diiminowego.
29

 

Wynik pomiaru rentgenostrukturalnego sugeruje, że w roztworze występuje równowaga 

Schlenka pomiędzy kompleksem alkilowym a bischelatem (Schemat 3.5). 

 

Schemat 3.5 Równowaga Schlenka występująca w roztworze kompleksu tert-butylomagnezu 

stabilizowanego ligandem tBu-DAB. 

Warto nadmienić, że w trakcie prowadzonych badań zaobserwowano wytrącanie się 

z mieszaniny poreakcyjnej drobnego, amorficznego ciała stałego, co najprawdopodobniej 

wynika z równowagi Schlenka obecnej w roztworze kompleksu tert-butylomagnezowego. 
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3.3 Synteza kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego ligandem dipp-DAB 

 

Następnym ligandem α-diiminowym, wykorzystanym w reakcji z 
t
Bu2Mg był ligand 

1,4-bis-(2,6-diizopropylo)-1,3-diazabutadienowy. Procedura była identyczna jak w przypadku 

liganda tBu-DAB. W naczyniu Schlenka odważono ligand, który następnie rozpuszczono 

w toluenie i schłodzono do -70ºC. W trakcie wkraplania tBu2Mg zaobserwowano zmianę 

zabarwienia roztworu z żółtej na brązową. Po dodaniu odpowiedniej ilości tBu2Mg usunięto 

łaźnię chłodzącą i kontynuowano reakcję w temperaturze pokojowej (Schemat 3.6). 

 

Schemat 3.6 Synteza kompleksu tert-butylomagnezu z ligandem dipp-DAB 

Uzyskany kompleks został scharakteryzowany z wykorzystaniem spektroskopii 

protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego (Rysunek 3.4). W widmie 
1
H NMR 

widoczne są sygnały charakterystyczne dla liganda: trzy dublety dla protonów grup 

metylowych z izo-propylowych podstawników w pierścieniu aromatycznym o przesunięciu 

1,135, 1,517 i 1,588 ppm oraz multiplety dla pojedynczych protonów przy grupach izo-

propylowych. Ponad to obserwuje się dwa singlety dla grup tert-butylowych: przy magnezie 

o przesunięciu 1,363 ppm oraz w mostku o przesunięciu 1,050 ppm. Skomplikowany 

charakter widma sugeruje, że w roztworze występuje równowaga Schlenka, podobnie jak 

w przypadku kompleksu stabilizowanego ligandem tBu-DAB. 
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Rysunek 3.4 Widmo 
1
H NMR kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego ligandem 

dipp-DAB. 
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3.4 Badanie aktywności kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego ligandem 

tBu-DAB względem tlenu molekularnego 

 

Dalszym etapem pracy było badanie reaktywności otrzymanych kompleksów tert-

butylomagnezowych względem tlenu molekularnego. Roztwór kompleksu tert-

butylomagnezu z ligandem tBu-DAB został poddany działaniu osuszonego powietrza 

w temperaturze -20ºC przez 40 min (Schemat 3.7). 

 

Schemat 3.7 Reakcja kompleksu tert-butylomagnezu z ligandem tBu-DAB z tlenem 

molekularnym. 

Otrzymany kompleks zanalizowano metodą spektroskopii protonowego magnetycznego 

rezonansu jądrowego (Rysunek 3.5). 
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Rysunek 3.5 Widmo 
1
H NMR utlenionego kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego 

ligandem tBu-DAB. 

W widmie 
1
H NMR obserwujemy sygnały charakterystyczne dla liganda: dwa singlety 

pochodzące od protonów grup tert-butylowych przy atomie azotu z wiązaniem podwójnym 

o przesunięciu chemicznym 1,249 i 1,310 ppm oraz dwa singlety pochodzące od protonów 

w mostku o przesunięciu chemicznym: 2,838 i 8,006 ppm. Ponad to obserwuje się dwa 

singlety pochodzące od grup tert-butylowych w mostku o przesunięciu: 0,976 i 1,042 ppm. 

Sygnały grup tert-butylowych przy atomie tlenu i atomie azotu z pojedynczymi wiązaniami 

nakładają się. 

W wyniku krystalizacji z toluenu w temperaturze -20ºC otrzymano monokryształy 

odpowiednie do pomiaru rentgenostrukturalnego (Rysunek 3.6). Wybrane parametry 

geometryczne zestawiono w Tabeli 3.2. 
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Rysunek 3.6 Struktura molekularna utlenionego kompleksu tert-butylomagnezu 

stabilizowanego ligandem tBu-DAB. 

Tabela 3.2 Wybrane długości [Å] oraz kąty wiązań [°] utlenionego kompleksu 

tert-butylomagnezu stabilizowanego ligandem tBu-DAB. 

Wiązanie Długość/Å Kąt Miara/º 

Mg1-N1 2,018 N1-Mg1-N2 81,09 

Mg1-N2 2,170 N1’-Mg2-N2’ 81,09 

Mg2-N1’ 2,018 O1-Mg1-O2 81,36 

Mg2-N2’ 2,170 O1-Mg2-O2 81,36 

Mg1-O1 1,995 Mg1-O1-Mg2 98,65 

Mg1-O2 1,982 Mg1-O2-Mg2 98,65 

Mg2-O1 1,982   

Mg2-O2 1,995   

O1-C1 1,428   

O2-C2 1,428   

 

Otrzymany kompleks tert-butoksymagnezowy krystalizuje z toluenu w układzie 

jednoskośnym w grupie przestrzennej P 21/n. W ciele stałym występuje w postaci dimeru, 

gdzie ligandy tBu-DAB są do siebie równoległe. Atomy magnezu są czterokoordynacyjne, 

a ich otoczenie przyjmuje postać zniekształconego tetraedru. Odległości pomiędzy centrami 

metalicznymi a atomami azotu wynoszą odpowiednio 2,018 i 2,170Å i są takie same dla obu 

atomów. Kąty pomiędzy atomami magnezu a azotu równe są 81,09º, natomiast pomiędzy 

atomami magnezu a tlenu wynoszą 81,36º. 
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3.5 Badanie aktywności kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego ligandem 

dipp-DAB względem tlenu molekularnego 

 

Badanie aktywności kompleksu tert-butylomagnezu z ligandem dipp-DAB względem 

tlenu molekularnego przeprowadzono w identyczny sposób jak w przypadku kompleksu tert-

butylomagnezowego z ligandem tBu-DAB. Roztwór kompleksu tert-butylomagnezu 

z ligandem dipp-DAB został poddany działaniu osuszonego powietrza w temperaturze -20ºC 

przez 20 min. (Schemat 3.8). 

 
Schemat 3.8 Reakcja kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego ligandem dipp-DAB 

z tlenem molekularnym. 

W celu scharakteryzowania otrzymanego związku wykonano badanie spektroskopii 

1
H NMR(Rysunek 3.7).  

 
Rysunek 3.7 Widmo 

1
H NMR kompleksu tert-butylomagnezu stabilizowanego ligandem 

dipp-DAB. 
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W widmie pojawia się duży singlet pochodzący od protonów grupy tertbutylowej znajdującej 

się przy atomie tlenu o przesunięciu 1,218 ppm. Obserwuje się również sygnały 

charakterystyczne dla liganda: dublet dla protonów grup metylowych z izo-propylowych 

podstawników w pierścieniu aromatycznym o przesunięciu 1,164 ppm, multiplet dla 

pojedynczych protonów przy grupach izo-propylowych o przesunięciu 2,449 oraz dwa 

singlety pochodzące od protonów w mostku o przesunięciu 3,443 i 7,541 ppm. Sygnały dla 

protonów grup tert-butylowych przy mostku oraz protonów grup metylowych z izo-

propylowych podstawników w pierścieniu aromatycznym nakładają się w okolicy 1,026 ppm. 

W wyniku krystalizacji uzyskano drobne, krystaliczne ciało stałe, nieodpowiednie na 

pomiar rentgenostrukturalny. 

3.6 Badanie właściwości utlenionych kompleksów tert-butylomagnezowych 

stabilizowanych ligandami α-diiminowymi jako inicjatorów polimeryzacji rac-

laktydu  

Ostatnim etapem pracy było badanie właściwości otrzymanych kompleksów jako 

inicjatorów polimeryzacji monomerów heterocyklicznych. W tym celu wykonano reakcję 

polimeryzacji rac-laktydu. Inicjatory zostały wykonane in situ, poprzez utlenienie 

kompleksów tert-butylomagnezowych. Stosunek molowy zastosowanego inicjatora do 

monomeru wynosił 1:50. Reakcja prowadzona była przez 24h w temperaturze pokojowej 

w chlorku metylenu.(Schemat 3.9). 

 

Schemat 3.9 Polimeryzacja rac-laktydu. 

W przypadku inicjatora stabilizowanego ligandem tBu-DAB w widmie 
1
H NMR 

wykonanym z mieszaniny poreakcyjnej obserwuje się wyłącznie sygnał pochodzący od nie 

przereagowanego laktydu, co oznacza, że badany kompleks w tej formie nie jest wydajnym 

inicjatorem reakcji polimeryzacji z otwarciem pierścienia (Rysunek 3.8). 
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Rysunek 3.8 Widmo 
1
H NMR mieszaniny poreakcyjnej polimeryzacji rac-laktydu 

z wykorzystaniem utlenionego kompleksu tert-butylomagnezowego stabilizowanego 

ligandem tBu-DAB. 

Dla inicjatora stabilizowanego kompleksem dipp-DAB w widmie 
1
H NMR wykonanym 

z mieszaniny poreakcyjnej widać niewielki sygnał pochodzący od polilaktydu oraz 

intensywny sygnał pochodzący od nieprzereagowanego laktydu (Rysunek 3.9). 

 

Rysunek 3.9 Widmo 
1
H NMR mieszaniny poreakcyjnej polimeryzacji rac-laktydu 

z wykorzystaniem utlenionego kompleksu tert-butylomagnezowego stabilizowanego 

ligandem dipp-DAB. 
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Na podstawie widma 
1
H NMR wyznaczono wydajność reakcji, która wynosiła 34%. Niska 

wydajność reakcji polimeryzacji może wynikać z otrzymywania inicjatora metoda in situ. 

W roztworze kompleksu tert-butylomagnezowego występuje równowaga Schelnka pomiędzy 

kompleksem alkilowym a bischelatem. Ze względu na to, że związki chelatowe są bardzo 

trwałe, nie uległy utlenieniu i w niezmienionej formie pozostały w roztworze, co mogło 

negatywnie wpłynąć na proces polimeryzacji. Ponad to w przypadku kompleksu tert-

butoksymagnezowego stabilizowanego ligandem tBu-DAB czynnikiem limitującym przebieg 

reakcji mogła być również zawada steryczna. Prawdopodobnie grupy tert-butylowe 

znajdujące się przy atomach azotu oraz tlenu blokowały dostęp do wiązania Mg-O 

uniemożliwiając koordynację inicjatora do cząsteczki monomeru. Planowane są dalsze prace 

nad optymalizacją reakcji polimeryzacji rac-laktydu z wykorzystaniem kompleksów 

stabilizowanych ligandami α-diiminowymi. 

3.7 Schemat technologiczny otrzymywania kompleksu tert-butoksymagnezowego 

stabilizowanego ligandem tBu-DAB 

Proces syntezy kompleksu tert-butoksymagnezowego stabilizowanego ligandem tBu-

DAB można podzielić na kilka operacji jednostkowych. Pierwszym etapem jest reakcja 

otrzymywania alkilowego kompleksu tert-butylomagnezowego. W tym celu w reaktorze, 

którym jest naczynie Schlenka, rozpuszcza się ligand tBu-DAB w toluenie, następnie reaktor 

jest schładzany i w temperaturze -70ºC wkraplany jest roztwór tBu2Mg. Reakcję prowadzi się 

do osiągnięcia temperatury pokojowej przez 1,5 h. Kolejnym etapem jest reakcja utleniania 

otrzymanego kompleksu tert-butylomagnezowego suchym powietrzem. Proces prowadzony 

jest w temperaturze -20ºC przez 40 min. Po tym etapie następuje krystalizacja związku tert-

butoksymagnezowego. Otrzymane kryształy są następnie przemywane zimnym heksanem 

i osuszane w procesie destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem pompy olejowej. Po 

zakończeniu procesu osuszania otrzymywany jest gotowy, oczyszczony produkt. 
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Schemat 3.10 Schemat technologiczny otrzymywania kompleksu tert-butoksymagnezowego 

stabilizowanego ligandem tBu-DAB. 
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4 Podsumowanie wyników własnych 

Przedmiotem niniejszej pracy było projektowanie i synteza magnezowych układów 

katalitycznych stabilizowanych ligandami α-diiminowymi, a następnie badanie ich 

właściwości jako inicjatorów reakcji polimeryzacji rac-laktydu. W tym celu przeprowadzono 

reakcje di-tert-butylomagnezu z dwoma ligandami α-diiminowymi: 1,4-di-tert-butylo-1,4-

diaza-1,3-butadienem (tBu-DAB) i 1,4-(2,6-diizopropylofenylo)-1,3-butadienem (dipp-DAB), 

a otrzymane kompleksy poddano utlenianiu suchym powietrzem. Uzyskane kompleksy 

zostały scharakteryzowane za pomocą spektroskopii protonowego magnetycznego rezonansu 

jądrowego, a w przypadku liganda tBu-DAB również za pomocą pomiarów 

rentgenostrukturalnych. Otrzymane struktury: kompleksu bischelatowego oraz kompleksu 

tert-butoksylowego, sugerują, że tworzące się w trakcie reakcji utleniania związki 

nadtlenkowe magnezu charakteryzują się dość dużą nietrwałością. Ponadto wyniki pomiarów 

rentgenostrukturalnych oraz widma 
1
H NMR kompleksów tert-butylomagnezowych sugerują 

występowanie w roztworze równowagi Schlenka pomiędzy kompleksem alkilowym 

a kompleksem bischelatowym. Otrzymane związki tert-butoksymagnezowe wykorzystano 

jako inicjatory reakcji polimeryzacji rac-laktydu. Badanie spektroskopii 
1
H NMR mieszaniny 

poreakcyjnej wykazało brak właściwości katalitycznych w przypadku liganda tBu-DAB oraz 

nieznaczne w przypadku liganda dipp-DAB. Uzyskane niekorzystne wyniki mogły być 

spowodowane syntezą inicjatorów in situ oraz brakiem ich oczyszczania. Ponadto negatywny 

wpływ na proces polimeryzacji mogły mieć występujące w roztworze związki bischelatowe, 

wynikające z obecności w roztworze równowagi Schlenka, jak również zawada steryczna 

spowodowana rozbudowaną budową grupy tert-butylowej utrudniającej dostęp do wiązania 

Mg-O. 

Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych badań scharakteryzowano dwa nowe 

kompleksy niewystępujące w literaturze. Udowodniono także, że w roztworze związków tert-

butylomagnezowych stabilizowanych ligandami α-diiminowymi występuje równowaga 

Schlenka pomiędzy kompleksami alkilowymi a kompleksami bischelatowymi. Otrzymane 

kompleksy tert-butoksymagnezowe wykazały nieznaczne właściwości katalityczne w reakcji 

polimeryzacji rac-laktydu z otwarciem pierścienia, jednakże uzyskana wydajność dla 

kompleksu stabilizowanego ligandem dipp-DAB może być punktem wyjściowym do 

kontynuowania badań nad poszukiwaniem magnezowych układów katalitycznych 

stabilizowanych ligandami α-diiminowymi. 
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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 azotu znad stopu sodowo-potasowego w obecności benzofenonu jako 

wskaźnika. Do operacji nie wymagających atmosfery gazu obojętnego używano 

rozpuszczalników handlowych. 

Odczynniki metaloorganiczne: roztwór di-tert-butylomagnezu w toluenie został 

otrzymany w skali 0,5 g. Dostępne handlowo: 1,7 M roztwór n-butylolitu w heksanie (Sigma-

Aldrich®), 0,755 M roztwór chlorku tert-butylomagnezu w Et2O (Sigma-Aldrich®), 1 M 

roztwór kwasu chlorowodorowego (Sigma-Aldrich®), 0,1 M roztwór wodorotlenku sodu 

(Sigma-Aldrich®) użyto bez oczyszczania. Wykorzystane w reakcjach ligandy α-diiminowe 

zostały otrzymane w laboratorium macierzystym z wykorzystaniem danych literaturowych.
30

 

Widma 
1
H NMR wykonano na aparacie Varian Mercury 400 przy częstotliwości 400 

MHz. Pomiary rentgenostrukturalne przeprowadzone były na dyfraktometrze czterokołowym 

z kamerą CCD Enraf Noniusz FR 590. 

 

5.1 Synteza di-tert-butylomagnezu 

 

Synteza di-tert-butylomagnezu tBu2Mg*(Et2O)x: Odmierzono 1,32 cm
3
 (1,0 mmol) 

eterowego roztworu tBuMgCl i usunięto lotne składniki pod obniżonym ciśnieniem pompy 

olejowej. Otrzymany olej przemyto pentanem (2 ml) i ponownie osuszono. Dodano 5 ml 

pentanu, roztwór był mętny. W temperaturze 0ºC wkroplono tBuLi (0,76 cm
3
, 1,3 mmol) po 

czym usunięto łaźnię chłodzącą. Roztwór zrobił się mlecznobiały. Reakcję pozostawiono na 

1,5 h. Następnie rozpuszczalniki usunięto pod obniżonym ciśnieniem pompy olejowej, 

dodano 5 ml toluenu, zdekantowano i przefiltrowano (0,45 i 0,5 µm). Tak otrzymany roztwór 

scharakteryzowano metodą spektroskopii 
1
H NMR. 

1
H NMR (C6D6, 20ºC, ppm): δ = 0,778 (t, 6H, CH3-CH2-), 1,381 (s, 18H (CH3)3-C-), 3,124 

(k, 4H, CH3-CH2-). 
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Oznaczanie stężenia di-tert-butylomagnezu: Do 0,1 ml roztworu tBu2Mg dodano 15 ml 

wody i podgrzewano przez 15 min. Następnie dodano 0,8 cm
3
 1 M roztworu HCl (0,8 mmol) 

a nadmiar odmiareczkowano 0,1 M roztworem NaOH stosując fenoloftaleinę jak wskaźnik. 

 

5.2 Synteza kompleksów tert-butylowych magnezu z ligandami α-diiminowymi. 

 

Synteza kompleksu tert-butylomagnezowego z ligandem tBu-DAB: Do klarownego, 

bezbarwnego roztworu 1,4-di-tbutylo-1,4-diaza-1,3-butadienu (tBu-DAB) (0,168 g, 1,0 

mmol) w toluenie (5 cm
3
), schłodzonego do temperatury -70ºC wkroplono 5 cm

3
 (1,0 mmol) 

roztworu tBu2Mg. Usunięto łaźnię chłodzącą. W trakcie wkraplania zaobserwowano zmianę 

zabarwienia roztworu na żółtą. Otrzymany kompleks scharakteryzowano za pomocą 

spektroskopii 
1
H NMR. 

1
H NMR: (C6D6, 20ºC, ppm): δ = 0,986 (s, 9H, (CH3)3-C-CH-), 1,046 (s, 9H, (CH3)3-C-N-), 

1,117 (s, 9H, (CH3)3-C-N=). 

Synteza kompleksu tert-butylomagnezowego z ligandem dipp-DAB: Do klarownego, 

żółtego roztworu 1,4-(2,6-diizopropylofenylo)-1,3-butadienu (dipp-DAB) (0,376 g, 1,0 mmol) 

w toluenie (5 cm
3
), schłodzonego do temperatury -70ºC wkroplono 5 cm

3
 (1,0 mmol) 

roztworu tBu2Mg. Usunięto łaźnię chłodzącą. W trakcie wkraplania zaobserwowano zmianę 

zabarwienia roztworu na brązową. Otrzymany kompleks scharakteryzowano za pomocą 

spektroskopii 
1
H NMR. 

1
H NMR (C6D6, 20ºC, ppm): δ = 1,050 (s, 18H, (CH3)3-C-CH), 1,135 (d, 24H, (CH3)2-CH-), 

1,363 (s, 9H (CH3)3-C-), 1,517 (d, 12H (CH3)2-CH-), 1,588 (d, 12H (CH3)2-CH-). 

5.3 Synteza kompleksów tert-butoksymagnezowych stabilizowanych ligandami α-

diiminowymi 

 

Synteza kompleksu tert-butoksymagnezowego stabilizowanego ligandem tBu-DAB: 

Otrzymany wcześniej roztwór kompleksu alkilomagnezowego z ligandem tBu-DAB utleniano 

pod nasadką osuszonym powietrzem w temperaturze -20ºC przez 40 min. Otrzymany 

kompleks scharakteryzowano za pomocą spektroskopii 
1
H NMR. 
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1
H NMR (C6D6, 20ºC, ppm): δ = 0,976 (s, 9H, (CH3)3-C-CH-), 1,042 (s, 9H, (CH3)3-C-CH-), 

1,249 (s, 9H, (CH3)3-C-N=), 1,310 (s, 9H, (CH3)3-C-N=), 2,838 (s, 2H, -CH-CH=), 8,006 (s, 

2H, -CH=N) 

Synteza kompleksu tert-butoksymagnezowego stabilizowanego ligandem dipp-DAB: 

Otrzymany wcześniej roztwór kompleksu tert-butylomagnezowego z ligandem dipp-DAB 

utleniano pod nasadką osuszonym powietrzem w temperaturze -20ºC przez 20 min. 

Otrzymany kompleks scharakteryzowano za pomocą spektroskopii 
1
H NMR. 

1
H NMR (C6D6, 20ºC, ppm): δ = 1,164 (d, 12H, (CH3)2-CH-), 1,218 (s, 18H, (CH3)3-C-O-), 

2,449 (m, 4H, (CH3)2-CH-), 3,443 (s, 2H, -CH-CH=), 7,541 (s, 2H, -CH=N-) 

 

5.4 Badanie właściwości utlenionych kompleksów tert-butylomagnezowych 

stabilizowanych ligandami α-diiminowymi jako inicjatorów polimeryzacji rac-

laktydu 

 

Polimeryzacja rac-laktydu z wykorzystaniem utlenionych kompleksów stabilizowanych 

ligandami α-diiminowymi: Pobrano 0,1 mmol kompleksu tert-butylowego, a następnie 

utleniano suchym i oczyszczonym tlenem z balonika przez 20 min. w temperaturze -20ºC 

Oddestylowano pod obniżonym ciśnieniem pompy olejowej lotne związki organiczne po 

czym dodano 10 ml chlorku metylenu. W temperaturze pokojowej dodano rac-laktyd 

(50 mmol, 0,72g) i pozostawiono na 24 h. 
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