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1  Wstęp – Stan wiedzy na temat związków 

koordynacyjnych miedzi(I) z zasadami Schiffa 

W ostatnich latach inżynieria krystaliczna odgrywa znaczącą rolę we wszystkich 

obszarach chemii czy biotechnologii. Do jej głównych zadań należy zrozumienie oddziaływań 

w ciele stałym i wykorzystanie tej wiedzy do projektowania układów o pożądanych 

właściwościach fizykochemicznych.1,2 Jednym z obszarów zainteresowań inżynierii 

krystalicznej są materiały porowate, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze 

względu na ich wysoki potencjał aplikacyjny (nośniki katalizatorów, sorpcja, przechowywanie 

gazów, separacja).3–10 Materiałami porowatymi nazywamy układy, których budowa 

charakteryzuje się obecnością wolnych przestrzeni (luki, kanały, itp.). Przestrzenie te mogą 

przyjmować różne rozmiary i kształty, a ich obecność umożliwia adsorbowanie cząsteczek 

związków chemicznych o różnych rozmiarach i grupach funkcyjnych. Porowatość występuje 

zarówno w materii ożywionej jak i nieożywionej.11 Materiały o takich właściwościach są 

poszukiwane zarówno wśród związków organicznych (porowate polimery organiczne), 

nieorganicznych jak i w hybrydach organiczno−nieorganicznych.12,13 Powszechnie znanymi 

nieorganicznymi materiałami porowatymi są zeolity3,9,14,15 − krystaliczne, uwodnione 

glinokrzemiany metali grup I i II układu okresowego, o wzorze ogólnym 

Mn+
x/n[(AlO2)x(SiO2)y]

x-·wH2O (M – kation metalu).14,16 Tetraedry TO4 (T=Al, Si) stanowią 

podstawę budulcową struktur przestrzennych zeolitów. Ich sekwencyjne połączenie za pomocą 

wspólnych atomów tlenu, determinuje powstawanie sieci kanałów wypełnionych cząsteczkami 

wody oraz kationami metali.16 Zeolity to minerały występujące naturalnie w środowisku. Po 

raz pierwszy syntetyczny zeolit został opublikowany w 1862 roku.17 Od tego czasu liczba prac 

dotycząca syntetycznych zeolitów rosła, ze względu na zainteresowanie przemysłu materiałami 

porowatymi. Znanych jest ponad 40 naturalnie występujących struktur zeolitowych oraz około 

250 syntetycznych struktur zeolitowych.15 Ograniczenia w możliwości tworzenia struktur 

zeolitowych o preferowanym rozmiarze porów zapoczątkowało erę porowatych sieci 

metaliczno−organicznych tzw. MOF (ang. Metal Organic Frameworks).9 Materiały typu MOF 

to klasa związków zbudowana z węzłów (kationów metali lub większych nieorganicznych 

fragmentów strukturalnych) i łączników (ligandów organicznych).18 Duży wybór wśród 

kationów metali oraz ligandów organicznych umożliwia projektowanie i otrzymywanie 
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struktur o różnorodnych geometriach oraz właściwościach fizykochemicznych.3,9,10 Ze względu 

na możliwości jakie niosą za sobą procesy sorpcji i desorpcji w ciele stałym materiały porowate 

zostały podzielone na trzy główne kategorie.3,19 Materiały porowate pierwszej generacji ulegają 

całkowitemu zniszczeniu po opuszczeniu cząsteczek gościa. Druga generacja to materiały, 

które zachowują supramolekularną strukturę po usunięciu cząsteczek gościa (analogi zeolitów). 

Materiały, które ulegają reorganizacji po desolwatacji zaliczane są do trzeciej generacji 

związków porowatych (Rysunek 1.1)3,19 Zgodnie z tą klasyfikacją materiały typu MOF można 

przyporządkować do drugiej lub trzeciej kategorii. 

 

 

 

 

 

 

 

I generacja 

II generacja 

III generacja 

Rysunek 1.1 Trzy generacje materiałów porowatych. 

Elastyczność strukturalna w materiałach trzeciej generacji jest możliwa dzięki 

obecności w ich budowie wiązań koordynacyjnych, które są słabsze niż wiązania budujące 

np. zeolity.20 Elastyczności sprzyjają też ligandy organiczne, które posiadają plastyczne 

motywy strukturalne np. długie łańcuchy boczne21–24 oraz słabe oddziaływania wodorowe czy 

oddziaływania typu π···π.20 W większości materiały typu MOF wykazują odkształcenia 

w wyniku działania temperatury lub pod wpływem obecności cząsteczek gościa. Wśród 

materiałów nieporowatych również można znaleźć takie, które posiadają zdolność sorpcji 

cząsteczek gościa.25–27 Dzieje się to wtedy gdy forma krystaliczna po sorpcji wykazuje większą 

stabilność niż przed. Przykłady takich układów można znaleźć wśród związków ogólnie 

nazywanych gość−gospodarz. Obecność cząsteczek gościa zazwyczaj odgrywa istotną rolę 

w stabilizacji układu.28 W wyniku desolwatacji dochodzi do reorganizacji oddziaływań 

międzycząsteczkowych zgodnie z zasadą najgęstszego upakowania podobnie jak 

w dynamicznych materiałach porowatych.3 Nowa forma krystaliczna powstająca w wyniku 

desolwatacji zazwyczaj jest mniej stabilna niż pierwotna. Materiały, które selektywnie 

i odwracalnie zmieniają strukturę gospodarza pod wpływem cząsteczek gościa nazywane są 
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układami oddychającymi.29 Efekt oddechu związany jest z odwracalnym ruchem pomiędzy 

dwoma stanami. W ciele stałym ruchy molekuł wynikające z przemian fazowych 

np. w perowskitach30 są zazwyczaj bardzo małe (< 0.8 Å) i zwykle występują bez zerwania 

wiązań kowalencyjnych.  W przypadku materiałów gość−gospodarz częściej odnotowuje się 

przypadki, w których dynamika ruchów gospodarza w sieci krystalicznej jest znacznie większa 

(proces desolwatacji może powodować zmiany objętości komórki elementarnej większe niż 

10 Å)9 i często jest indukowana impulsem zewnętrznym.29,31–33 Materiały, które w odpowiedzi 

na czynnik zewnętrzny jakim mogą być cząsteczki gościa, temperatura, ciśnienie czy światło, 

zmieniają strukturę krystaliczną w konsekwencji mogą wpłynąć na zmiany właściwości 

fizykochemicznych np. optycznych, magnetycznych czy elektrycznych w związku z czym 

pełnią rolę sensorów.31,34–37 

Tworzenie przez związki koordynacyjne określonych struktur supramolekularnych jest 

bezpośrednio związane z topologią liganda, właściwościami i geometrią centrum metalicznego, 

przeciwjonu, miejsca kompleksowania, a także środowiska (rozpuszczalnik i jego obecność 

w sieci krystalicznej).38,39 Należy jednak pamiętać, że w krysztale przyjęcie danej topologii jest 

uzależnione od czynników energetycznych, sterycznych związanych z zasadą najgęstszego 

upakowania i warunków symetrii.40 Ligandy wykorzystywane do projektowania polimerów 

koordynacyjnych powinny posiadać co najmniej dwa atomy donorowe takie jak tlen, azot czy 

siarka. 1,2,4-triazol i jego pochodne są znanymi i szeroko stosowanymi związkami 

wykorzystywanymi w chemii koordynacyjnej jako azotowe ligandy organiczne.41,42 Należą one 

do grupy ligandów, które pełnią rolę mostka koordynacyjnego pomiędzy dwoma centrami 

metalicznymi [M−N−N−M]. Znajdują więc zastosowanie w projektowaniu zarówno 

polimerów koordynacyjnych jak i układów dyskretnych. W obydwu przypadkach obserwuje 

się powstawanie podwójnych lub potrójnych (rzadziej pojedynczych) mostków 

koordynacyjnych [N−N]. Preferowanym miejscem wiążącym są atomy azotu N1 i N2 

(Rysunek 1.2). Świadczy o tym liczba struktur związków koordynacyjnych zawierających 

fragment 1,2,4-triazolowy zdeponowanych w bazie CSD (ang. The Cambridge Structural 

Database) (1295 struktur krystalicznych w których atomy azotu N1 i N2 pełnią rolę mostka 

koordynacyjnego).43 W tych przypadkach kolejne jony metali oddalone są od siebie na 

odległość od 2.944(18) do 5.611(18) Å. Rozbudowywanie przez podstawienie dodatkowych 

grup donorowych do pierścienia triazolowego wpływa na sposób kompleksowania jonów 

metali i może doprowadzić do powstawania sieci jedno-, dwu- oraz trójwymiarowych. 

Przykładem może być tutaj 1,2,4-triazolo-4-amina, w której atom azotu N4 może być 



 
10 

 

dodatkowym miejscem koordynacji jonów metalu. Zablokowanie atomu azotu N4 poprzez 

dołączenie dodatkowej grupy może zawęzić możliwości koordynacyjne tego liganda do dwóch 

sposobów: monodentnie przez atom azotu N1 lub bidentnie poprzez atom azotu N1 i N2. 

Przykładem takich ligandów są zasady Schiffa.  

  

 

1,2,4-triazol 1,2,4-triazolo-4-amina Zasada Schiffa  

Rysunek 1.2 Wzory strukturalne 1,2,4-triazolu i jego pochodnych. 

Miedź jest pierwiastkiem znajdującym się w 11 grupie i czwartym okresie układu 

okresowego pierwiastków chemicznych o konfiguracji elektronowej 3d104s1. Metal ten może 

istnieć w postaci jonu Cu1+ , Cu2+ oraz Cu3+ z czego najtrwalszym stopniem utlenienia jest 2+.44 

Jon miedzi(I) o konfiguracji d10 jest sferycznie symetryczny. Jest kationem, który może 

przyjmować liczby koordynacyjne od 2 do 545–48 i w chemii koordynacyjnej zaliczany jest do 

miękkich kwasów. Promień Van der Waalsa CuI ···CuI wynosi 2.8 Å.49 Związki koordynacyjne 

miedzi(I) są diamagnetyczne i bezbarwne, chyba że barwa wynika z pasm przenoszenia 

ładunku (ang. charge−transfer) lub przeciwjonu. Bardzo często są one niestabilne i utleniają 

się na powietrzu do związków miedzi(II). Związki koordynacyjne miedzi(I) znajdują duże 

zainteresowanie w dziedzinie materiałów fotoluminescencyjnych gdzie potencjalnie mogą być 

wykorzystywane w urządzeniach optoelektronicznych oraz czujnikach i sondach 

fluorescencyjnych.50,51 Wykorzystywane są także w chemii supramolekularnej oraz katalizie.52–

55 Stanowią one alternatywę dla materiałów luminescencyjnych opartych na metalach 

szlachetnych ze względu na stosunkowo niską cenę i światowe zasoby tego pierwiastka. Emisja 

związków miedzi(I) ma złożony charakter i często jest to emisja mieszana (różnego 

pochodzenia): transfer ładunku metal−ligand (MLCT, ang. Metal−to−ligand charge transfer), 

transfer ładunku ligand−ligand (LLCT, ang. Ligand−to−ligand charge transfer) oraz 

w przypadku wielordzeniowych związków emisję skupioną (CC, ang. cluster−centered) 

odpowiadającą wewnątrzrdzeniowemu przejściu elektronowemu d-p.50,51,56–58  

W literaturze badawczej występuję stosunkowo niewiele informacji na temat chemii 

koordynacyjnej miedzi(I) z ligandami triazolowymi. Natomiast związki koordynacyjne 
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miedzi(II), czy też innych metali przejściowych są licznie scharakteryzowane w literaturze 

(spośród 3090 struktur krystalicznych wszystkich związków koordynacyjnych zawierających 

fragment 1,2,4-triazolowy zdeponowanych w bazie CSD, 61 stanowi związki koordynacyjne 

miedzi(I) – (ok. 2%) podczas gdy związki miedzi(II) stanowią aż 23% tych związków). 

Z analizy bazy CSD wynika, że w przypadku związków koordynacyjnych miedzi(I) znacznie 

częściej obserwuje się układy polimerowe (71%). Zarówno dla polimerów jak i układów 

dyskretnych wyróżnia się układy w których kation miedzi(I) przyjmuje geometrię 

trygonalną,59–63 tetraedryczną59,61,64–74 i rzadziej liniową75,76. W układach tych ligandy 

triazolowe pełnią rolę mostka koordynacyjnego N1−N2 tworząc sześcioczłonowy pierścień 

koordynacyjny Cu2N4 w którym jony miedzi(I) są od siebie oddalone na odległość 

3.438(11)−3.787(11) Å. W układach w których jony miedzi(I) przyjmują sferę trygonalną, 

konformacja pierścienia Cu2N4 jest zazwyczaj płaska, a niewielkie odchylenia kierowane są 

w stronę konformacji krzesłowej. W układach w których jony miedzi(I) przyjmują sferę 

koordynacyjną o geometrii tetraedrycznej, pierścień Cu2N4 zazwyczaj przyjmuje konformację 

skręconej łodzi64,77,78 lub krzesłową61,71 (rzadziej jest płaski61,71). Parametry, które definiują 

konformację pierścienia Cu2N4 i ich wartości literaturowe zostały przedstawione  

w Tabeli 1. 

Tabela 1 Parametry geometryczne pierścienia Cu2N4 dla układów w których jony miedzi(I) 

przyjmują trygonalną i tetraedryczną sferę koordynacyjną.  

Parametr geometryczny 
Trygonalna sfera 

koordynacyjna (Cu) 

Tetraedryczna sfera 

koordynacyjna 

 

Odległość Cu⋯ Cu [Å] 
3.447(6) − 3.545(6) 

Å 
3.438(11) − 3.787(11 

Kąty torsyjne Cu−N−N−Cu [o] 
-13.79(14) – 

14.22(14) 
-10.32(7) – 40.26(7) 

Kąty torsyjne N−N−Cu−N [o] -12.81(7) – 15.34(7) -57.76(8) – 46.95(8) 

Z [o] 0.001(2) – 0.073(2) 0.015(12) – 0.883(12) 

Y [o] 0.016(5) – 0.224(5) 0.000(12) – 0.928(12) 

Z – kąt pomiędzy płaszczyzną zdefiniowaną przez trzy skoordynowane atomy do 

jonu miedzi(I) a tym jonem 

Y – kąt pomiędzy płaszczyzną zdefiniowaną przez atomy azotu N1 i N2 ligandów 

mostkujących a jonem miedzi(I) 

 

 

Wśród analizowanych układów znajduje się związek koordynacyjny miedzi(I) z zasadą 

Schiffa opartą na 1,2,4-triazolo-4-aminie (N-(E)-4-chlorobenzylideno-4H-1,2,4-triazolo-4-

aminą) (4ClPhatrz), który wpisuje się w ramy chemii gość−gospodarz wykazując właściwości 
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dynamiczne związane z procesem desolwatacji.60,79 Jest to dyskretny układ, w którym dwa jony 

miedzi(I) skoordynowane są przez dwa ligandy 4ClPhatrz w sposób mostkujący tworząc 

sześcioczłonowy pierścień koordynacyjny Cu2N4. Trygonalną sferę koordynacyjną jonów 

miedzi(I) uzupełniają skoordynowane w sposób monodentny ligandy 4ClPhatrz. 

Dwurdzeniowa kationowa jednostka przyjmuje kształt litery X. Samoorganizacja tych 

jednostek na drodze oddziaływań pomiędzy jonami miedzi(I) a atomami halogenu determinuje 

powstawanie jednowymiarowych kanałów zajmowanych przez cząsteczki rozpuszczalnika. 

Usunięcie cząsteczek gościa skutkuje reorganizacją dwurdzeniowych jednostek w wyniku 

czego dochodzi do zamknięcia kanałów. Zmiany zachodzące na poziomie molekularnym są 

bardzo duże. Ten charakterystyczny motyw strukturalny jest obserwowany dla dwóch 

związków koordynacyjnych miedzi(I) z ligandem 4ClPhatrz ale z dwoma różnymi 

przeciwjonami o podobnej geometrii, nadchloranem i tetrafluroboranem. Dokładny opis tej 

struktury zamieszczono w rozdziale Wyniki i Dyskusja. Dłuższe pozostawanie kryształów 

w roztworze macierzystym powoduje, że geometria koordynacyjna w opisywanym układzie 

ulega zmianie z trygonalnej na tetraedryczną. Do jonów miedzi(I) dodatkowo koordynuje 

cząsteczka rozpuszczalnika jakim jest acetonitryl. Inny zdeponowany w bazie dwurdzeniowy 

związek koordynacyjny miedzi(I) z N-(E)-benzylideno-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (Phatrz) 

tworzy podobny dwurdzeniowy układ z jonami miedzi(I) o geometrii tetraedrycznej − w tym 

wypadku sferę koordynacyjną dopełniają skoordynowane monodentnie ligandy Phatrz.61 Na 

podstawie dostępnych danych można wysnuć wstępny wniosek, że to właśnie atom halogenu 

(w tym przypadku chloru) w pozycji para- pierścienia fenylowego liganda tworząc 

oddziaływania kierunkowe Cl⋯Cl pomiędzy sąsiednimi dwurdzeniowymi jednostkami oraz 

oddziaływania z jonami miedzi(I) Cu⋯Cl determinuje formowanie jednowymiarowych 

kanałów. Dodatkowym argumentem idącym za tym wnioskiem są zdeponowane w bazie 

struktury krystaliczne związków koordynacyjnych srebra(I) z N-(E)-2-hydroksybenzylideno-

4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (2OHPhatrz).80,81 Jony srebra(I) są najbardziej zbliżone 

właściwościami koordynacyjnymi do jonów miedzi(I). W zależności od geometrii anionu 

otrzymano dwurdzeniowe kompleksy o różnej budowie. W przypadku tetrafluoroboranu 

powstaje dwurdzeniowa jednostka w kształcie litery X, ale ich wzajemne rozpoznanie nie 

prowadzi do powstawania jednowymiarowych kanałów. W przypadku azotanu powstaje 

dwurdzeniowy związek koordynacyjny z jonami srebra(I) o geometrii trygonalnej w których 

ligandy skoordynowane monodentnie są ustawione prawie prostopadle w stosunku do 

pierścienia Ag2N4. Dla pochodnej nadchloranowej powstaje dwurdzeniowy związek 
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koordynacyjny w których jony srebra(I) mostkowane są przez dwa ligandy 2OHPhatrz, 

a trygonalną sferę koordynacyjną uzupełnia monodentnie skoordynowana cząsteczka 

acetonitrylu. Dla heksafluoroarsenianu powstaje zaś czterordzeniowy związek koordynacyjny 

w którym jony srebra(I) przyjmują geometrię tetraedryczną. W przedstawionych układach, 

dobór anionu odgrywa istotną rolę w samoorganizacji kationowych jednostek. 

Dobierając jako składniki do otrzymywania związków koordynacyjnych jony miedzi(I) 

jako węzły i jako łączniki ligandy jakimi są zasady Schiffa na podstawie 1,2,4-triazolo-4-aminy 

zawężamy możliwości powstawania motywów strukturalnych do dwóch ogólnych: układy 

dyskretne oraz jednowymiarowe polimery koordynacyjne. Wśród jednowymiarowych 

polimerów koordynacyjnych można natomiast otrzymać łańcuchy o różnych topologiach: 

łańcuch prosty, łańcuch typu zig−zag, łańcuch podwójny, helisa, drabina.82,83 Spośród tych 

topologii szczególną uwagę przykuwają układy helikalne, które zwiększają atrakcyjność 

układów o właściwości chiralne.84 

 Przytoczone powyżej związki koordynacyjne miedzi(I) ukazują obraz układów 

o dużym potencjale i interesujących właściwościach jakimi są przemiany strukturalne 

w krysztale pod wpływem czynników zewnętrznych. Baza związków koordynacyjnych 

miedzi(I) z zasadami Schiffa opartymi na 1,2,4-triazolo-4-aminie jest jednak niewystarczająca 

aby jasno określić trend do formowania struktur supramolekularnych charakteryzujących się 

dynamiką molekularną powiązaną z procesami sorpcji i desorpcji. 
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2 Cel pracy 

Głównym celem badawczym niniejszej dysertacji było otrzymanie i charakterystyka 

bazy związków koordynacyjnych miedzi(I) z halogenopochodnymi zasadami Schiffa na 

podstawie 1,2,4-triazolo-4-aminy. 

Szczegółowe cele rozprawy doktorskiej są następujące:  

• Synteza wybranych halogenopochodnych (z zachowaniem atomu halogenu w pozycji  

para- pierścienia fenylowego) zasad Schiffa na podstawie 1,2,4-triazolo-4-aminy 

• Otrzymanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z zasadami Schiffa w postaci 

krystalicznej – optymalizacja warunków krystalizacji 

• Określenie wpływu anionu na otrzymany motyw strukturalny związków 

koordynacyjnych miedzi(I) 

• Określenie wpływu modyfikacji strukturalnej liganda jaką jest wydłużenia łańcucha 

węglowego pomiędzy pierścieniami aromatycznymi z trz−N=C−Ph do 

trz−N=C−C=C−Ph na motyw strukturalny związków koordynacyjnych miedzi(I) 

• Określenie wpływu atomu halogenu, jego rodzaju oraz pozycji w pierścieniu 

fenylowym liganda na strukturę i właściwości związków koordynacyjnych miedzi(I) 

• Wyselekcjonowanie układów o potencjalnych właściwościach sorpcyjnych i ich 

wstępna charakterystyka 
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3 Wykaz ważniejszych skrótów  

• Ph − pierścień fenylowy 

• atrz − 1,2,4-triazolo-4-amina 

• MeCN − acetonitryl  

• THF – tetrahydrofuran 

• EtOH – etanol 

• PhCN – benzonitryl 

• buOH – butan-2-ol 

• Phatrz − N-(E)-benzylideno-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

• 4ClPhatrz − N-[(E)-(4-chlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

• 4BrPhatrz − N-[(E)-(4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

• 4IPhatrz − N-[(E)-(4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

• 4Clcinatrz − N-[3-(4-(chlorofenylo)-2-propen)-1-ylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-

amina 

• 4Brcinatrz – N-[3-(4-(bromofenylo)-2-propen)-1-ylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-

amina 

• 24dClPhatrz – N-[(E)-(2,4-dichlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

• 2F4BrPhatrz – N-[(E)-(2-fluoro-4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

• 34dClPhatrz – N-[(E)-(3,4-dichlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

• 3F4BrPhatrz – N-[(E)-(3-fluoro-4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

• 3Br4FPhatrz – N-[(E)-(3-bromo-4-fluoroobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-

amina 

• 26dF4BrPhatrz − N-[(E)-(2,6-difluoro-4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-

4-amina 
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• DSC – różnicowa kalorymetria skaningowa 

• DTA – różnicowa termiczna analiza skaningowa 

• TGA – analiza termograwimetryczna 

• PXRD – dyfrakcja proszkowa promieniowania rentgenowskiego 

• 1H NMR – protonowy rezonans magnetyczny 

• 13C NMR – węglowy rezonans magnetyczny 

• HRMS – wysokorozdzielcza spektrometria mas 

• Spektroskopia IR – spektroskopia w podczerwieni 
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4 Część doświadczalna 

4.1 Synteza i charakterystyka ligandów  

Zasady Schiffa otrzymano w wyniku reakcji kondensacji 1,2,4-triazolo-4-aminy  

z halogenowymi pochodnymi aldehydów benzoesowych i cynamonowych. Ogólny schemat 

syntezy przedstawiono na Rysunku 4.1. Procedura syntetyczna została przeprowadzona na 

podstawie danych literaturowych dla podobnych zasad Schiffa.85 Ligandy, które otrzymano 

i wykorzystano do otrzymania związków koordynacyjnych miedzi(I) przedstawiono na 

Rysunku 4.2 wraz z wydajnościami. Procedura syntezy dla przykładowego związku 

(26dF4BrPhatrz) została opisana poniżej w podrozdziale 4.1.1. Dla trzech związków 

(4Clcinatrz, 4Brd26FPhatrz oraz 4Br3FPhatrz) nieopisanych dotąd w literaturze wykonano 

pełną charakterystykę (podrozdziały: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3). Dla pozostałych ligandów wykonano 

analizę widm 1H NMR i porównano z danymi literaturowymi.  

 

Rysunek 4.1 Schemat syntezy zasad Schiffa. 
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Rysunek 4.2 Wzory strukturalne otrzymanych zasad Schiffa wraz z wydajnościami. 

 

4.1.1 Opis syntezy i charakterystyka N-[(E)-(2,6-difluro-4-bromobenzylideno]-

4H-1,2,4-triazolo-4-aminy (26dF4BrPhatrz) 

W 5 ml etanolu rozpuszczono 0.51 g (6 mmol) 1,2,4-triazolo-4-aminy. Do tak 

przygotowanego roztworu dodano wcześniej przygotowany roztwór etanolu (5 ml) i 4-bromo-

2,6-difluorobenzaldehydu (1.739 g, 6 mmol). Do mieszaniny dodano kilka kropel stężonego 

(36.5 − 38%) kwasu chlorowodorowego i ogrzewano pod chłodnicą zwrotną przez około 

6 godzin, następnie odstawiono do ostygnięcia w temperaturze pokojowej. Na drugi dzień 

zaobserwowano pomarańczowe kryształy. Przesączono pod zmniejszonym ciśnieniem, 

przemyto dwiema porcjami wody, dwiema porcjami zimnego etanolu, następnie trzema 

porcjami eteru dietylowego i wysuszono pod zmniejszonym ciśnieniem. Wydajność reakcji 

wynosiła 82%. 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 300 K) δ=8.68 (s, 1H, N=C-H), δ=8.62 (s, 2H, 

C−Hatrz), δ=7.25−7.22 (m, 2H, Ph) 13C NMR (126 MHz, CDCl3, 300 K) 162.4(dd, J=264.3, 

6.7 Hz), δ=146.6, δ=138.0, δ=127.2 (t, J=12.6 Hz), δ=116.8–116.5 (m), δ=108.9 (d, 

J=13.0 Hz). HRMS (ESI+, TOF): (m/z) obliczone dla C9H5BrF2N4Na+: 308.9558 [M+H]+; 

wyznaczona: 308.9538 IR (/cm–1): 3131, 3406, 1777, 1710, 1688, 1661, 1616, 1561, 1507, 

1482, 1459, 1419, 1398, 1342, 1317, 1297. 1288, 1226, 1203, 1168, 1084, 1059, 1039, 962, 
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957, 936, 891, 853, 843, 831, 820, 725, 670, 619, 600, 581, 537, 515, 462, 430, 386. Dane 

krystalograficzne: wzór sumaryczny: C9H5BrF2N4, Mr=287.08, układ krystalograficzny: 

trójskośny, typ grupy przestrzennej: 𝑃1̅, a=6.649(2) Å, b=7.025(2) Å, c=10.929(2) Å, 

α=87.61(2)o, β=89.38(2)o, =73.57(3)o, V=489(8) Å3, Dc=1.949 Mg m-3, Z=2, μ (mm-1)=5.85, 

dyfraktometr: XtaLAB Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150, temperatura: 100 K, źródło 

promieniowania: Cu Kα, rozmiary kryształu (mm): 0.22 x 0.17 x 0.12, liczba refleksów 

zmierzonych, niezależnych i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 5576, 1972, 1970, Rint=0.012, 

(sin θ/λ)max (Å
-1)=0.627, R[F2 > 2s(F2)]=0.021, wR(F2)=0.054, S=1.08, liczba refleksów: 1972, 

liczba parametrów: 145, ∆max, ∆min (e/Å-3): 0.43, -0.50 

4.1.2 Charakterystyka N-[3-(4-(chlorofenylo)-2-propen)-1-ylideno]-4H-1,2,4-

triazolo-4-aminy (4Clcinatrz) 

1H NMR (500 MHz, CDCl3, 300 K) δ=8.53 (s, 2H, C−Hatrz), δ=8.36 (d, J=9.2 Hz, 1H, N=C−H), 

δ=7.44 (dd, J=39.3, 8.5 Hz, 4H, Ph), δ=7.19 (d, J=16.0 Hz, 1H, Ph−C−H), δ=7.00 (dd, J=16.0, 

9.2 Hz, 1H, C=C−H) 13C NMR (126 MHz, CDCl3, 300 K) δ=157.6, δ=144.8, δ=138.0, 

δ=136.6, δ=133.1, δ= 129.5, δ=129.0, δ=123.3 HRMS (ESI+, TOF): (m/z) obliczone dla 

C11H9ClN4Na+: 255.0408 [M+Na]+; wyznaczona: 255.0384 IR (/cm–1): 3141, 3112, 3046, 

1912, 1689, 1627, 1585, 1514, 1495, 1413, 1394, 1345, 1322, 1308, 1287, 1252, 1206, 1171, 

1153, 1105, 1086, 1054, 1013, 976, 938, 857, 812, 754, 688, 623, 515, 495, 408 Dane 

krystalograficzne: wzór sumaryczny: C11H9N4Cl, Mr=232.67, układ krystalograficzny: 

jednoskośny, typ grupy przestrzennej: C2/c, a=10.653(1) Å, b=8.698(1) Å, c=23.118(2) Å, 

β=92.89(1)o, V=2139(4) Å3, Dc=1.445 Mg m-3, Z=8, μ (mm-1)=2.96, dyfraktometr: Xcalibur, 

Onyx, temperatura:100 K, źródło promieniowania: Cu Kα, rozmiary kryształu (mm): 

0.16 x 0.10 x 0.08, liczba refleksów zmierzonych, niezależnych i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 

4452, 2135, 1859, Rint=0.062, (sin θ/λ)max (Å
-1)=0.626, R[F2 > 2s(F2)]=0.067, wR(F2)=0.196, 

S=1.1, liczba refleksów: 2135, liczba parametrów: 145, ∆max, ∆min (e/Å-3): 0.44, -0.61, numer 

CCDC: 2103886. 

4.1.3 Charakterystyka N-[(E)-(3-fluoro-4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-

triazolo-4-aminy (4Br3FPhatrz) 

1H NMR (600 MHz, CD3CN, 300 K) δ=8.79 (s, 1H, N=C−H), δ=8.73 (s, 2H, C−Hatrz), 

δ=7.84−7.81 (m, 1H, Ph), δ=7.74 (dd, J=1.80, 7.55 Hz, 1H, Ph), δ=7.60 (dd, J=1.77, 6.43 Hz, 

1H, Ph) 13C NMR (151 MHz, CD3CN, 300 K) δ=160.7–158.9 (m), δ=155.9 (d, J=2.2 Hz), 

https://d.docs.live.net/a0bfd442ad73700a/Praca/DOKTORAT/rozprawa_doktorska/l4br26fphatrz_autoa%20_diffrn_measurement_device_type
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δ=139.3, δ=135.2, δ=134.6, δ=126.5 (d, J=3.5 Hz), δ=115.7 (d, J=24.3 Hz), δ=113.6–113.3 

(m), HRMS (ESI+, TOF): (m/z) obliczone dla C9H6BrFN4H
+: 268.9833 [M+H]+; wyznaczona: 

268.9836 IR (/cm–1): 3141, 3086, 2972, 1672, 1618, 1599, 1570, 1517, 1500, 1484, 1468, 

1421. 1395, 1382, 1346, 1329, 1307, 1291, 1239, 1217, 1176, 1155, 1133, 1056, 1040, 976, 

961, 937, 885, 859, 834, 814, 724, 696, 671, 625, 551, 539, 474, 445, 474, 445, 385, 375 

4.2 Preparatyka kryształów związków koordynacyjnych miedzi(I) 

z zasadami Schiffa na podstawie 1,2,4-triazolo-4-aminy1 

Związki opisywane w pracy nazywane są według następującego schematu ,,0x1*’’ : 

• 0 – liczba 1−11 przyporządkowana do zasady Schiffa z którą otrzymano związki 

koordynacyjne miedzi(I) 

• x – litera a−e przyporządkowana do odpowiedniego anionu (a − tetrafluoroboran, 

b − nadchloran, c − trifluorometanosulfonian, d − heksafluorofosforan, e − chlorek) 

• 1 – oznacza kolejną formę krystaliczną, 

• ,,*’’ – postsyntetyczna modyfikacja.  

Wszystkie związki koordynacyjne miedzi(I) otrzymano w naczyniu Schlenka. Związki 

zostały otrzymane w wyniku reakcji soli miedzi (nadchloran miedzi(II) Cu(ClO4)2·6H2O, 

tetrafluoroboran miedzi(II) Cu(BF4)2·6H2O, triflurometylosulfonian miedzi(II) 

Cu(CF3SO3)2·6H2O, heksafluorofosforan tetrakis (acetonitryl) miedzi(I) 

[(CH3CN)4Cu]PF6) w stosunku stechiometrycznym 1:4 (soli miedzi do liganda), 

a następnie redukcji do miedzi(I) (z wyjątkiem heksafluorofosforanu miedzi(I)). Poniższe 

opisy dotyczą związków dla których zoptymalizowano warunki krystalizacji. Jako 

rozpuszczalnik używano acetonitryl lub mieszaninę acetonitryl/woda. Redukcja odbywała 

się za pomocą metalicznej miedzi. Czystość związków, które otrzymano w większej ilości 

i które były stabilne na powietrzu została potwierdzona za pomocą PXRD i wykonane 

zostały dla nich krzywe stabilności termicznej oraz detekcja przemian fazowych za pomocą 

różnicowej kalorymetrii skaningowej. W rezultacie otrzymano 28 związków 

koordynacyjnych miedzi(I) w postaci krystalicznej.  

 
* Ze względu na właściwości wybuchowe nadchloranów nie przeprowadzano na nich badań termicznych. 
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4.2.1 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z N-[(E)-(4-

chlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (4ClPhatrz) 

W naczyniu Schlenka rozpuszczono 0.103 g (5.0x10-4 mola) 4ClPhatrz w 10 ml 

mieszaniny acetonitryl−woda (1:1). Następnie dodano roztwór soli 0.081g (1.25x10-4 mola) 

Cu(CF3SO3)2·nH2O rozpuszczonej w 5 ml acetonitrylu (1:1). Dodano wiórki miedziane. 

Roztwór ogrzewano do całkowitego odbarwienia. Następnie, w atmosferze azotu wyciągnięto 

wiórki i zamknięto szczelnie naczynie Schlenka. Po kilku dniach zaobserwowano bezbarwne 

kryształy w postaci bloków dla których wyznaczono strukturę krystaliczną 1c. Jednorodność 

strukturalną potwierdzono za pomocą metody PXRD (Rysunek 4.3). 

 

Rysunek 4.3 Dyfraktogramy proszkowe dla 1c wyznaczony eksperymentalnie (czarny) i ze 

struktury (niebieski). 

 

Dane krystalograficzne 1c: wzór sumaryczny: C36H28N16Cl4Cu2·2CF3SO3·0.217CH3CN 

Mr =1260.59, układ krystalograficzny: jednoskośny, typ grupy przestrzennej: P21, 

a =8.811(3) Å, b=20.234(5) Å, c=14.417(5) Å, β=106.67(3)o, V=2462(5)Å3, Dc=1.700 Mg m- 3, 

Z=2, μ (mm-1)=1.25, dyfraktometr: Xcalibur, Ruby, temperatura: 100 K, źródło 

promieniowania: Mo Kα, rozmiary kryształu (mm): 0.33 x 0.13 x 0.10, liczba refleksów 

zmierzonych, niezależnych i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 13007, 10879, 9093 Rint=0.023, 

(sin θ/λ)max (Å-1)=0.719, R[F2 > 2s(F2)]=0.049, wR(F2)=0.098, S=1.01, liczba refleksów: 

10879, liczba parametrów: 697, liczba więzów: 13, ∆max, ∆min (e/Å-3): 0.71, -0.56. 
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Rysunek 4.4 Część asymetryczna komórki elementarnej dla 1c wraz z numeracją atomów. 

Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

 

4.2.2 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z N-[(E)-(4-

bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (4BrPhatrz) 

W naczyniu Schlenka rozpuszczono 0.251 g (1.0x10-3 mola) 4BrPhatrz w 20 ml 

acetonitrylu. Następnie dodano roztwór soli 0.117 g Cu(CF3SO3)2·nH2O (2.5x10-4 mola) 

rozpuszczonej w 20 ml acetonitrylu. Dodano wiórki miedziane. Roztwór ogrzewano do 

całkowitego odbarwienia. Następnie, w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki i zamknięto 

szczelnie naczynie Schlenka. Po kilku godzinach zaobserwowano bezbarwne kryształy na dnie 

naczynia. Obserwując kryształy pod mikroskopem optycznym zauważono dwa rodzaje 

bezbarwnych kryształów różniących się morfologią (duże płytki, małe bloki) z przeważającą 

ilością płytek. Wyznaczono strukturę krystaliczną dla bloków 2c oraz płytek 2c1. W przypadku 

płytek pojawił się problem ze zbliźniaczeniem kryształów. Wybrano kryształ nadający się do 

pomiaru jednak ze względu na modulację, której nie uwzględniono, nie uzyskano dobrej jakości 

struktury krystalicznej. Jednak otrzymany model strukturalny jednoznacznie wskazuje na 

pewne cechy strukturalne. W pracy posłużono się tym modelem w celu wyjaśnienia wpływu 

rodzaju atomu halogenu w pozycji para- pierścienia fenylowego liganda na krystalizację 

i motyw strukturalny. Wielokrotnie podejmowano próbę zoptymalizowania krystalizacji w celu 

otrzymania jednorodnej próbki jednak było to możliwe jedynie dla formy 2c1. Na Rysunku 4.6 

przedstawiono dyfraktogramy proszkowe wygenerowane dla 2c1 i otrzymane z eksperymentu 

oraz dyfraktogram wygenerowany dla 2c w celu pokazania różnic między dwiema formami. 
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Na Rysunku  4.7 przedstawiono krzywą TGA−DTA w celu pokazania stabilności formy 2c1, 

która przed całkowitym rozkładem (250 oC) nie wykazuje ubytków masy co wskazuje 

i  potwierdza brak cząsteczek rozpuszczalnika w tym układzie. Parametry sieciowe 2c1: 

a=11.500(4) Å, b=18.341(5) Å, c=29.653(5) Å, α=96.33(6)o, β=91.27(6)o, =91.84(7)o, 

V=6211(8) Å3.  

Dane krystalograficzne 2c: wzór sumaryczny: C36H28N16Br4Cu2·2CF3SO3·2.80CH3CN 

Mr =1552.76, układ krystalograficzny: jednoskośny, typ grupy przestrzennej: P21/c, 

a=7.067(3) Å, b=18.838(3) Å, c=22.162(4) Å, β=96.34(2)o, V=2932(3) Å3, Dc=1.749 Mg m-3, 

Z=2, μ (mm-1)=5.47, dyfraktometr: Xcalibur, Onyx, temperatura: 100 K, źródło 

promieniowania: Cu Kα, rozmiary kryształu (mm): 0.46 x 0.16 x 0.15 liczba refleksów 

zmierzonych, niezależnych i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 11855, 5840. 5504, Rint=0.044, 

(sin θ/λ)max (Å
-1)=0.629, R[F2 > 2s(F2)]=0.067, wR(F2)=0.184, S=1.04, liczba refleksów: 5840, 

liczba parametrów: 464, liczba więzów: 24, ∆max, ∆min (e/Å-3): 1.26, -1.53. 

 

Rysunek 4.5 Część asymetryczna komórki elementarnej 2c wraz z numeracją atomów. 

Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

Nieuporządkowane fragmenty struktury zaznaczono transparentnie bez podania numeracji 

ze względu na przejrzystość rysunku. 
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Rysunek 4.6 Dyfraktogramy proszkowe dla 2c1 wyznaczony eksperymentalnie (czarny) i ze 

struktury (niebieski) 2c1. Dyfraktogram czerwony został wygenerowany ze struktury 2c. 

 

Rysunek 4.7 Krzywe TGA i DTA dla 2c1. 

4.2.3 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z N-[(E)-(4-

jodobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (4IPhatrz) 

Kryształy 3c otrzymano w naczyniu Schlenka. W 10 ml acetonitrylu rozpuszczono 

0.150 g (5.03x10-4 mola) 4IPhatrz. Następnie dodano roztwór soli 0.059 g Cu(CF3SO3)2·nH2O 

(1.25x10-4 mola) rozpuszczonej w 10 ml acetonitrylu. Dodano wiórki miedziane. Roztwór 

ogrzewano do całkowitego odbarwienia. Następnie, w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki 

i zamknięto szczelnie naczynie Schlenka. Po około tygodniu zaobserwowano bezbarwne 

kryształy. Podobnie jak w 2c1 kryształy 3c posiadają strukturę modulowaną, słabe refleksy 

zostały pominięte w związku z czym uzyskane dane były niewystarczające do wyznaczenia 
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dobrej jakości struktury. Jednak model jednoznacznie wskazuje na pewne cechy strukturalne. 

W pracy posłużono się interpretacją modelu, który jest izostrukturalny z 2c1.  Parametry 

sieciowe 3c: a=11.638(5) Å, b=18.075(9) Å, c=18.961(8) Å, α=94.10(4)o, β=91.17(4)o, 

=101.89(4)o, V=3890(3) Å3. 

4.2.4 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z ligandami N-[3-

(4-(chlorofenylo)-2-propen)-1-ylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina (4Clcinatrz) 

oraz N-[3-(4-(bromofenylo)-2-propen)-1-ylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

(4Brcinatrz) 

Wszystkie związki w postaci krystalicznej  otrzymano w naczyniu Schlenka. W 10 ml 

acetonitrylu rozpuszczono 0.117 g (5.02x10-4 mola) 4Clcinatrz. Następnie dodano odpowiedni 

roztwór soli 0.043 g Cu(BF4)2·6H2O) (a) lub 0.047 g Cu(ClO4)2·6H2O (b) lub 0.059 g 

Cu(CF3SO3)2·nH2O) (c) (1.25x10-4 mola) rozpuszczony uprzednio w 10 ml acetonitrylu. 

Dodano wiórki miedziane. Roztwór ogrzewano do całkowitego odbarwienia. Następnie, 

w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki i szczelnie zamknięto naczynie. Po kilku dniach 

wytrącił się osad, który przefiltrowano i rekrystalizowano z dodatkiem 15 ml acetonitrylu 

i 10 ml wody. Po kilku dniach zaobserwowano bladożółte kryształy 4a, 4b, 4c. W naczyniu 

Schlenka w którym prowadzono reakcję z solą trifluorometanosulfonową zaobserwowano dwa 

rodzaje kryształów: bladożółte bloki (4c) i żółte igły (4e). Jednorodność strukturalną dla próbki 

4a potwierdzono za pomocą PXRD (Rysunek 5.13). Krzywe TGA−DTA dla 4a 

zaprezentowano na Rysunku  4.9. Pomiar DSC nie wykazał przemian strukturalnych 

w kryształach 4a.  

W przypadku syntezy z użyciem soli heksafluorofosforan tetrakis (acetonitryl) miedzi(I) 

[(CH3CN)4Cu]PF6)  synteza przebiegała następująco: w 10 ml acetonitrylu rozpuszczono 

0.060 g (1.85x10-4 mola) 4Clcinatrz. Do tak przygotowanego roztworu dodano 15 ml 0.034 g 

(0.25x10-5 mola) soli rozpuszczonej w mieszaninie acetonitryl−woda (2:1). Roztwór ogrzewano 

przez około 1.5 godziny i odstawiono do ochłodzenia (wcześniej szczelnie zamykając 

w atmosferze azotu). Po około tygodniu zaobserwowano drobne bladożółte kryształy – 4d. 

Stabilność termiczna została potwierdzona za pomocą metody TGA−DSC (Rysunek 4.10) 

Dla liganda 4Brcinatrz reakcje przebiegały następująco: w 10 ml acetonitryl−woda (4:1) 

rozpuszczono 0.070 g (2.40x10-4 mola) 4Brcinatrz. Do tak przygotowanego roztworu dodano 

5 ml roztworu soli 0.059 g (1.25x10-4 mola) Cu(CF3SO3)2·nH2O rozpuszczonej w mieszaninie 
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acetonitryl−woda (10:5). Dodano wiórki miedziane. Roztwór ogrzewano do całkowitego 

odbarwienia. Następnie, w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki i szczelnie zamknięto 

naczynie. Po ochłodzeniu wytrącił się osad, który rekrystalizowano z dodatkiem 20 ml 

acetonitrylu. Po kilku dniach zaobserwowano dwa rodzaje kryształów: blado−żółte bloki (5c) 

i żółte igły (5e).  

Tabela 2 Dane krystalograficzne dla 4a−e, 5c, 5e. 

 4a 4b 4c 4d 4e 5c 5e 

Wzór sumaryczny 

 

C44H36N16

Cl4Cu2· 

2BF4· 

2CH3CN 

C44H36N16

Cl4Cu2· 

2ClO4·1.34

CH3CN 

C44H36N16

Cl4Cu2· 

CF3SO3 

C44H36N16

Cl5Cu2·PF6 

C44H36N16

Cl6Cu2· 

2CH3CN 

C44H36N16

Br4Cu2· 

CF3SO3 

C44H36N16

Br4Cu2Cl2 

2CH3CN 

MR 1313.49 1311.82 1363.10 1252.20 1210.77 1533.75 1388.61 

Układ 

krystalograficzny,  
trójskośny 

typ grupy 

przestrzennej 
P1 

a, b, c (Å) 

8.960(3), 

14.584(1), 

21.959(1) 

9.042(2), 

14.477(2), 

21.925(4) 

6.519(1), 

12.318(2), 

17.273(2) 

6.909(2), 

17.183(4), 

22.266(3) 

8.056(4), 

12.274(2), 

24.302(3) 

6.706(1), 

12.312(1), 

17.144(1) 

8.141(3), 

12.414(6), 

14.301(6) 

α, b ,  (°) 

80.30(3), 

83.29(2), 

77.27(3) 

79.52(1), 

82.69(2), 

76.02(3) 

90.64(1), 

100.09(1), 

96.70(1) 

90.23(1), 

94.59(2), 

91.33(5) 

69.16(4), 

88.37(4), 

77.33(2) 

91.10(1), 

103.31(1), 

96.27(1) 

69.13(4), 

88.40(4), 

77.53(4) 

V (Å3) 2749(4) 2728(9) 2355(6) 2634(1) 1287(6) 1383(2) 1316(7) 

Z 2 

Typ 

promieniowania 
Cu Kα 

μ (mm-1) 3.53 4.26 4.26 4.25 4.34 5.77 5.93 

Rozmiary 

kryształu 

0.13x0.09x

0.06 

0.26x0.16x

0.14 

0.11x0.25x

0.47 

0.16x0.02x

0.01 

0.20x0.04x

0.02 

0.09x0.07x

0.03 

0.03x0.06x

0.50 

Dc (Mg m-3) 1.587 1.597 1.670 1.561 1.561 1.841 1.751 

Dyfraktometr XtaLAB Synergy R Xcalibur Onyx XtaLAB Synergy R 
Xcalibur, Ruby, 

Gemini ultra 

Temperatura [K] 100 

Liczba refleksów 

zmierzonych, 

niezależnych i 

obserwowanych [I 

> 2σ(I)] 

53234, 

10922, 

9033 

48184, 

11156, 

9473 

10761, 

5354, 3650 

39175, 

10739, 

8518 

8487, 4497, 

3105 

10329, 

4868, 3985 

12454, 

4762, 4205 

Rint 0.059 0.036 0.097 0.090 0.082 0.048 0.036 

(sin θ/λ)max (Å-1) 0.630 0.629 0.627 0.641 0.602 0.601 0.601 
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R[F2>2s(F2)], 

wR(F2), S 

0.081, 

0.253, 

1.040 

0.053, 

0.154, 1.01 

0.088, 

0.259, 1.08 

0.088, 

0.269, 1.13 

0.071, 

0.193, 1.04 

0.062, 

0.174, 1.02 

0.030, 

0.077, 1.02 

Liczba refleksów 10922 11156 5354 10739 4497 4868 4762 

Liczba 

parametrów 
742 766 432 667 346 419 335 

Liczba więzów 36 40 - - 6 7 - 

∆max, ∆min  

(eÅ-3) 
1.45, -1.17 

0.99,  

-0.85 
0.96, -1.17 

1.43,  

-1.97 
1.18, -0.83 2.14, -0.93 0.64, -0.60 

 

 

4a 

 

 

4b 

 
 

4c 4d 
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4e 5c 

 

 

5e 

 

Rysunek 4.8 Części asymetryczne komórek elementarnych 4a−e, 5c, 5e wraz z numeracją 

atomów. Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

Nieuporządkowane fragmenty struktury zaznaczono transparentnie bez podania numeracji ze 

względu na przejrzystość rysunku. 

 

 

Rysunek 4.9 Krzywe TGA i DTA dla 4a. 

 

Rysunek 4.10 Krzywe TGA i DSC dla 4d. 
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4.2.5 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z N-[(E)-(2,4-

dichlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (24dClPhatrz) 

W naczyniu Schlenka rozpuszczono 0.362 g (1.5x10-3 mola) 24dClPhatrz w 20 ml 

acetonitrylu. Następnie dodano roztwór soli 0.129g (3.75x10-4 mola) Cu(BF4)2·6H2O) lub 

0.139g (1.25x10-4 mola) Cu(ClO4)2·6H2O rozpuszczonej w 25 ml mieszaniny acetonitryl−woda 

(4:1). Dodano wiórki miedziane. Roztwór ogrzewano do całkowitego odbarwienia. Następnie, 

w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki i zamknięto szczelnie naczynie Schlenka. Po 

ochłodzeniu zaobserwowano powstawanie żółtego osadu. Osad oddzielono od roztworu 

i rekrystalizowano z dodatkiem 20 ml mieszaniny acetonitryl−woda (1:1). Przesącz zostawiono 

do dalszej krystalizacji – po około tygodniu zaobserwowano bezbarwne kryształy w próbce 

z nadchloranem 6a i tetrafluoroboranem 6b. W próbce z nadchloranem dla rekrystalizowanego 

osadu po ochłodzeniu i zatężeniu w atmosferze azotu po około dwóch tygodniach 

zaobserwowano kilka żółtych kryształów w kształcie bloków 6b1. Dla pochodnej 

tetrafluoroboranowej pomimo wielokrotnych prób nie otrzymano formy krystalicznej w postaci 

żółtych kryształów (tak jak w przypadku soli nadchloranowej). W podobnych warunkach 

przygotowywano krystalizację z użyciem soli Cu(CF3SO3)2·nH2O oraz [Cu(CH3CN)4]PF6. Dla 

tych dwóch soli nie otrzymano związków w postaci krystalicznej. Jednorodność strukturalna 

dla próbki 6a została potwierdzona za pomocą PXRD (Rysunek 4.12) 

Tabela 3 Dane krystalograficzne 6a, 6b oraz 6b1. 

 6a 6b 6b1 

Wzór sumaryczny 
C36H24N16Cl8Cu2·2BF4·

3.3CH3CN 

C36H24N16Cl8Cu2· 

2ClO4·4CH3CN 

C18H12N8Cl4Cu·ClO4· 

2CH3CN 

Mr 1402.07 1454.51 725.25 

Układ krystalograficzny, typ grupy 

przestrzennej 
Jednoskośny, P21/c Jednoskośny, P21/n 

a, b, c (Å) 
6.888(2), 19.413(2), 

21.288(2) 

6.951(1), 19.499(4), 

21.241(3) 

7.400(2), 21.036(4), 

20.606(4) 

 

β (o) 
95.97(1) 96.23(2) 98.01(2) 

 

V (Å3) 
2831(9) 

2862(8) 

 
3176(4) 

 

Dc (Mg m-3) 
1.645 1.688 1.521 

Z  2 2 4 

μ (mm-1) 5.10 5.81 5.23 

Dyfraktometr XtaLAB Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150 

Temperatura [K] 100 

Źródło promieniowania Cu Kα 

Wymiary kryształu [mm] 0.31 x 0.26 x 0.15 0.76 x 0.08 x 0.06 0.10x0.15x0.13 

Liczba refleksów zmierzonych, 

niezależnych, obserwowanych 
24564, 5813, 5806 24085, 5805, 5577 30984, 6498, 6314 
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Rint 0.018 0.031 0.016 

(sin θ/λ)max (Å-1) 0.628 0.628 0.627 

R[F2 > 2s(F2)], wR(F2), S  0.041, 0.110, 1.12 0.069, 0.188, 1.15 0.072, 0.213, 1.08 

liczba refleksów 5813 5805 6498 

liczba parametrów 411 381 402 

liczba więzów 6 - 42 

∆max, ∆min  

(e Å-3) 
0.65, -0.85 1.42, -0.82 1.66, -0.89 

 

6a 

 

6b 

 

 

 

 

 

6b1 

 

 

Rysunek 4.11 Część asymetryczna komórki elementarnej 6a, 6b, 6b1 wraz z numeracją 

atomów. Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

Nieuporządkowanie zaznaczono transparentnie ze względu na przejrzystość rysunku. W 6b1 

cząsteczki acetonitrylu zaznaczono innym stylem ze względu na przejrzystość rysunku. 
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Rysunek 4.12 Dyfraktogram proszkowy dla 6a wyznaczony eksperymentalnie (czarny) 

w temperaturze 298 K oraz wygenerowany na podstawie struktury krystalicznej. 

4.2.6 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z N-[(E)-(2-fluoro-

4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (2F4BrPhatrz) 

W naczyniu Schlenka rozpuszczono 0.135 g (5.0x10-4 mola) 2F4BrPhatrz w 5 ml 

acetonitrylu. Następnie dodano roztwór soli 0.043g (1.25x10-4 mola) Cu(BF4)2·6H2O) lub 

0.046 g (1.25x10-4 mola) Cu(ClO4)2·6H2O rozpuszczonej w 5 ml mieszaniny acetonitryl−woda 

(1:1). Dodano wiórki miedziane. Roztwór ogrzewano do całkowitego odbarwienia. Następnie, 

w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki i zamknięto szczelnie naczynie Schlenka. Po 

ochłodzeniu zaobserwowano powstawanie żółtego osadu. Osad oddzielono od roztworu 

i rekrystalizowano z dodatkiem 15 ml mieszaniny woda−acetonitryl (1:1). Przesącz zatężono 

w atmosferze azotu. Na drugi dzień zaobserwowano niewielką ilość kryształów, w postaci 

bezbarwnych bloków w próbce z tetrafluoroboranem 7a. W próbce z nadchloranem nie 

odnotowano krystalizacji. Natomiast, dla rekrystalizowanego osadu, po ochłodzeniu, zarówno 

dla próbki z tetrafluoroboranem (7a1) jak i z nadchloranem (7b) zaobserwowano żółte kryształy 

w kształcie igieł. Jednorodność próbki dla tych związków potwierdzono za pomocą PXRD 

(Rysunek 4.14). W przypadku 7a, ze względu na małą ilość otrzymanego materiału 

przeprowadzono jedynie badania na monokrysztale.  

W przypadku soli trifluorometanosulfonowej reakcja przebiegała następująco: 

w naczyniu Schlenka rozpuszczono 0.135 g (5.0x10-4 mola) 2F4BrPhatrz w 5 ml acetonitrylu. 

Następnie dodano roztwór soli 0.080 g (1.25x10-4 mola) Cu(CF3SO3)2·nH2O rozpuszczonej 

w 5 ml mieszaniny acetonitryl−woda (1:1). Dodano wiórki miedziane. Roztwór ogrzewano do 

całkowitego odbarwienia. Następnie, w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki i zamknięto 
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szczelnie naczynie Schlenka. Po ochłodzeniu zaobserwowano żółte kryształy w kształcie 

bloków. Dla otrzymanego związku wyznaczono strukturę krystaliczną 7c oraz potwierdzono 

czystość związku za pomocą PXRD (Rysunek 4.14). 

Tabela 4 Dane krystalograficzne dla 7a, 7a1, 7b oraz 7c. 

 7a 7a1 7b 7c 

Wzór sumaryczny 
C36H24N16F4Br4C

u2·2BF4·4CH3CN 

C18H12N8F2Br2Cu

·BF4·CH3CN 

C18H12N8F2Br2Cu

·ClO4·CH3CN 

C18H12N8F2Br2Cu· 

CF3SO3·CH3CN 

Mr 1541.27 729.58 742.22 791.84 

Układ krystalograficzny, 

typ grupy przestrzennej 
Jednoskośny, P21/c 

a, b, c (Å) 

7.094(1), 

19.080(2), 

21.645(3) 

22.358(1), 

14.995(4), 

7.526(2) 

22.473(3), 

15.086(2), 

7.561(4) 

22.255(4), 

16.364(3), 7.658(2) 

β (o) 98.71(2) 97.23(5) 96.79(1) 90.55(2) 

V (Å3) 2895(7) 2503(10) 2545(6) 2788(11) 

Dc (Mg m-3) 1.768 1.936 1.937 1.886 

Z  2 4 4 4 

μ (mm-1) 4.95 4.14 6.43 5.87 

Dyfraktometr 

XtaLAB Synergy 

R, DW system, 

HyPix−Arc 150 

Xcalibur, Ruby, 

Gemini ultra 

XtaLAB Synergy R, DW system, 

HyPix−Arc 150 

Temperatura [K] 100 

Źródło promieniowania Cu Kα Mo Kα Cu Kα 

Wymiary kryształu [mm] 0.30 x 0.10 x 0.08 0.05 x 0.08 x 0.32 0.27 x 0.06 x 0.04 0.07 x 0.05 x 0.04 

Liczba refleksów 

zmierzonych, 

niezależnych, 

obserwowanych 

13422, 5013, 

4935 

19278, 5738, 

4250 

19987, 5221, 

5003 
26250, 5705, 5177 

Rint 0.010 0.058 0.037 0.041 

(sin θ/λ)max (Å-1) 0.629 0.679 0.633 0.628 

R[F2 > 2s(F2)], wR(F2), S  0.030, 0.080, 1.04 0.093, 0.173, 1.28 0.051, 0.149, 1.12 0.041, 0.111, 1.11 

liczba refleksów 5013 5738 5221 5705 

liczba parametrów 419 353 353 380 

liczba więzów 36 12 - - 

∆max, ∆min (e Å-3) 1.48, -1.04 1.91, -1.25 1.13, -1.23 1.01, -0.69 

 

7a 
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7a1 

 

7b 

 

7c 

 

Rysunek 4.13 Część asymetryczna komórki elementarnej dla 7a, 7a1, 7b i 7c wraz 

z numeracją atomów. Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% 

prawdopodobieństwem. Nieuporządkowane fragmenty struktury zaznaczono transparentnie 

bez podania numeracji ze względu na przejrzystość rysunku. 

   

7a1 7b 7c 

Rysunek 4.14 Dyfraktogram proszkowy dla 7a1, 7b oraz 7c wyznaczony eksperymentalnie 

(czarny) w temperaturze 298 K oraz wygenerowany na podstawie struktury krystalicznej 

(niebieski). 
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4.2.7 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z N-[(E)-(3,4-

dichlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (34dClPhatrz) 

Kryształy 8a−c otrzymano w naczyniu Schlenka. W 30 ml mieszaniny 

acetonitryl−woda (20:10) rozpuszczono 0.362 g (1.50x10-3 mola) 34dClPhatrz. Następnie 

dodano odpowiedni roztwór soli 0.129 g Cu(BF4)2·6H2O lub 0.139 g Cu(ClO4)2·6H2O lub 

0.240 g (Cu(CF3SO3)2·nH2O (3.75x10-4 mola) rozpuszczonej w 10 ml acetonitrylu. Dodano 

wiórki miedziane. Roztwór ogrzewano do całkowitego odbarwienia. Następnie, w atmosferze 

azotu wyciągnięto wiórki i zamknięto szczelnie naczynie Schlenka. W przypadku próbki 

z  trifluorometanosulfonianem po jednym dniu zaobserwowano żółte kryształy w kształcie igieł 

8c. Dla pozostałych próbek, kryształy w kształcie igieł zaobserwowano po 3 dniach 8a i 8b. 

Czystość związków potwierdzono metodą PXRD (Rysunek 4.16). Stabilność termiczna 

i detekcja przemian fazowych zostały zbadane. Odpowiednie wykresy znajdują się w rozdziale 

Wyniki i dyskusja na Rysunku 5.41, str. 84. 

Kryształy związku 8d otrzymano w naczyniu Schlenka w stosunku molowym soli do 

liganda (1:2). W 30 ml mieszaniny acetonitryl−woda (20:10) rozpuszczono 0.241 g 

(1x10- 3 mola) 34dCLPhatrz. Do tak przygotowanego roztworu dodano 10 ml soli 

Cu(CH3CN)4PF6 rozpuszczonej w mieszaninie acetonitryl−woda (5:5). Roztwór ogrzewano 

przez około 1.5 godziny i odstawiono do ochłodzenia (wcześniej szczelnie zamykając naczynie 

w atmosferze azotu). Po około miesiącu zaobserwowano kilka drobnych żółtych kryształów 

w kształcie igieł. 

Tabela 5 Dane krystalograficzne dla 8a, 8b, 8c. 

Nazwa 8a 8b 8c 

Wzór sumaryczny 2C18H12N8Cl4Cu·2BF4· 

2CH3CN 

2C18H12N8Cl4Cu·2ClO4· 

2CH3CN 

2C18H12N8Cl4Cu·2CF3SO3· 

3CH3CN  

Mr 1417.13 1344.81 1512.69 

Układ krystalograficzny, 

typ grupy przestrzennej 
Tetragonalny, I41/a 

a, c (Å) 29.397(1), 13.907(1) 29.411(3), 13.704(2) 29.373(4), 14.474(3) 

V (Å3) 12018(12) 11854(3) 12488(4) 

Dc (Mg m-3) 1.566 1.507 1.609 

Z  8 8 8 

μ (mm-1) 4.82 5.56 5.31 

Dyfraktometr XtaLAB Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150 

Temperatura [K] 100  

Źródło promieniowania Cu Kα 

Wymiary kryształu [mm] 0.14 x 0.03 x 0.02 0.21 x 0.11 x 0.06 0.13 x 0.06 x 0.06 

Liczba refleksów 

zmierzonych, niezależnych, 

obserwowanych 

26237, 6062, 2568 35252, 6031, 4989 46225, 6425, 5307 
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Rint 0.109 0.090 0.126 

(sin θ/λ)max (Å-1) 0.628 0.629 0.629 

R[F2 > 2s(F2)], wR(F2), S  0.099, 0.343, 0.98 0.086, 0.273, 1.11 0.073, 0.220, 1.05 

liczba refleksów 6062 6031 6425 

liczba parametrów 443 421 436 

liczba więzów 82 47 46 

∆max, ∆min (e Å-3) 0.74, -0.51 0.74, -0.87 0.86, -1.05 

 

8a 

 

8b 

 

8c 

 

Rysunek 4.15 Część asymetryczna komórki elementarnej 8a, 8b i 8c wraz z numeracją 

atomów. Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

Nieuporządkowane fragmenty zaznaczono transparentnie bez podania numeracji ze względu 

na przejrzystość rysunku. 
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8a 8b 

 

8c 

Rysunek 4.16 Dyfraktogram proszkowy dla 8a, 8b oraz 8c wyznaczony eksperymentalnie 

(czarny) w temperaturze 298 K oraz wygenerowany na podstawie struktury krystalicznej 

(niebieski). 

Dane krystalograficzne 8d: wzór sumaryczny: C18H12N8Cl4CNCu2·PF6·CH3CN Mr=821.28, 

układ krystalograficzny: jednoskośny, typ grupy przestrzennej: P21/m, a=8.828(2) Å, 

b=17.065(3) Å, c=10.671(2) Å, β=113.85(3)o, V=1470(3) Å3, Dc=1.855 Mg m-3, Z=2, 

μ(mm- 1)=6.31, dyfraktometr: XtaLAB Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150, temperatura: 

100 K, źródło promieniowania: Cu Kα, rozmiary kryształu (mm): 0.12 x 0.10 x 0.05, liczba 

refleksów zmierzonych, niezależnych i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 13401, 3109, 2908, 

Rint=0.028, (sin θ/λ)max (Å-1)=0.629, R[F2 > 2s(F2)]=0.044, wR(F2)=0.130, S=1.07, liczba 

refleksów: 3109, liczba parametrów: 231, ∆max, ∆min (e/Å-3): 1.02, -0.59. 
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Rysunek 4.17 Część asymetryczna komórki elementarnej dla 8d wraz z numeracją atomów. 

Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

Nieuporządkowane fragmenty struktury zaznaczono transparentnie bez podania numeracji 

ze względu na przejrzystość rysunku. (i = -x+1, y-1/2, -z) 

4.2.8 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z N-[(E)-(3-fluoro-

4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (3F4BrPhatrz) 

W naczyniu Schlenka, w 10 ml acetonitrylu rozpuszczono 0.135 g (5.02x10-4 mola) 

3Br4FPhatrz. Następnie dodano odpowiedni roztwór soli 0.059 g Cu(CF3SO3)2·nH2O 

(1.26x10- 4 mola) rozpuszczonej w 10 ml acetonitrylu. Dodano wiórki miedziane. Roztwór 

ogrzewano do całkowitego odbarwienia. Następnie, w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki 

i zamknięto szczelnie naczynie Schlenka. Na drugi dzień zaobserwowano dwa rodzaje 

kryształów żółte, długie igły 9c1 oraz bezbarwne bloki 9c. W podobnych warunkach 

przygotowano krystalizację z użyciem soli Cu(ClO4)2·6H2O oraz Cu(BF4)2·6H2O. W tych 

przypadkach nie otrzymano związków w postaci krystalicznej. W przypadku kryształów  

w postaci bezbarwnych bloków (9c) wybrano kryształ nadający się do pomiaru jednak ze 

względu na dużą część niezależną i modulację, nie uzyskano dobrej jakości struktury 

krystalicznej. Jednak otrzymany model strukturalny jednoznacznie wskazuje na pewne cechy 

strukturalne.  

W pracy posłużono się tym modelem w celu wyjaśnienia wpływu rodzaju atomu 

halogenu oraz jego pozycji w pierścieniu fenylowym liganda na krystalizację i motyw 

strukturalny. Parametry sieciowe 9c: a=9.161(2) Å, b=13.540(2) Å, c=32.018(5) Å, 

α=90.64(1)o, β=95.58(1)o, = 105.95(1)o, V=3797(8) Å3.  
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Dane krystalograficzne 9c1: wzór sumaryczny: C18H12N8Br2F2Cu·CF3SO3, Mr=750.79, układ 

krystalograficzny: tetragonalny, typ grupy przestrzennej: I41/acd, a=30.207(9) Å, 

c=14.205(4) Å, V=12962(9) Å3, Dc=1.539 Mg m-3, Z=16, μ(mm-1)=5.01, dyfraktometr: 

XtaLAB Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150, temperatura:100 K, źródło promieniowania: 

Cu Kα, rozmiary kryształu (mm): 0.27 x 0.04 x 0.02, liczba refleksów zmierzonych, 

niezależnych i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 30090, 3204, 2237, Rint=0.128,  

(sin θ/λ)max (Å
-1)=0.624, R[F2 > 2s(F2)]=0.149, wR(F2)=0.399, S=1.11, liczba refleksów: 3204, 

liczba parametrów: 214, liczba więzów: 18, ∆max, ∆min (e/Å-3): 0.56, -0.68. 

 

Rysunek 4.18 Część asymetryczna komórki elementarnej 9c1 wraz z numeracją atomów. 

Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

Nieuporządkowanie zaznaczono transparentnie ze względu na przejrzystość rysunku. (i= y-1/4, 

x+1/4, -z+5/4) 

4.2.9 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z N-[(E)-(3-bromo-

4-fluorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (3Br4FPhatrz) 

W naczyniu Schlenka, w 10 ml mieszaniny acetonitryl−etanol (1:1) rozpuszczono 

0.135 g (5.02x10-4 mola) 3Br4FPhatrz. Następnie dodano odpowiedni roztwór soli 0.043 g 

Cu(BF4)2·6H2O) lub 0.059 g Cu(CF3SO3)2·nH2O (1.26x10-4 mola) rozpuszczonej w 5 ml 

acetonitrylu. Dodano wiórki miedziane. Roztwór ogrzewano do całkowitego odbarwienia. 

Następnie, w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki i zamknięto szczelnie naczynie Schlenka. 

W obydwu przypadkach po dwóch dniach zaobserwowano kilka bezbarwnych kryształów, 

odpowiednio 10a oraz 10c. W podobnych warunkach przygotowano krystalizację z użyciem 

soli Cu(ClO4)2·6H2O. W tym przypadku nie otrzymano związków w postaci krystalicznej. 

Część niezależna 10a jest stosunkowo duża, a analiza obrazu dyfrakcyjnego wskazuje, że 

powinna być jeszcze większa ze względu na modulację, której nie uwzględniono. W związku 

z tym nie uzyskano dobrej jakości struktury krystalicznej. Jednak otrzymany model 

strukturalny jednoznacznie wskazuje na pewne cechy strukturalne. W pracy posłużono się tym 
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modelem w celu wyjaśnienia wpływu rodzaju atomu halogenu oraz jego pozycji w pierścieniu 

fenylowym liganda na krystalizację i motyw strukturalny. Parametry sieciowe 10a są 

następujące: a=16.869(2) Å, b=16.982(2) Å, c=20.954(2) Å, α=103.39(2)o, β=100.66(1)o, 

=93.07(1)o, V=5709(5) Å3 

Dane krystalograficzne 10c: wzór sumaryczny: C36H24N16Br4F4Cu2·2CF3SO3, Mr=1501.57, 

układ krystalograficzny: trójskośny, typ grupy przestrzennej: 𝑃1̅, a=9.944(2) Å, 

b=10.279(3) Å, c=13.699(2) Å, α=108.35(2)o, β=104.28(1)o, =94.77(10)o, V=1268(5) Å3, 

Dc=1.966 Mg m-3, Z=1, μ(mm-1)=6.39, dyfraktometr: Xcalibur, Onyx, temperatura:100 K, 

źródło promieniowania: Cu Kα, rozmiary kryształu (mm): 0.43 x 0.32 x 0.19, liczba refleksów 

zmierzonych, niezależnych i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 9280, 5073, 4829, Rint=0.049,  

(sin θ/λ)max (Å
-1)=0.629, R[F2 > 2s(F2)]=0.069, wR(F2)=0.200, S=1.09, liczba refleksów: 5073, 

liczba parametrów: 352, ∆max, ∆min (e/Å-3): 1.03, -1.93. 

 

Rysunek 4.19 Część asymetryczna komórki elementarnej 10c wraz z numeracją atomów. 

Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

4.2.10 Otrzymywanie związków koordynacyjnych miedzi(I) z N-[(E)-(2,6-

difluoro4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (3Br4FPhatrz) 

W naczyniu Schlenka rozpuszczono 0.144 g (5.0x10-4 mola) 26dF4BrPhatrz w 20 ml 

acetonitrylu. Następnie dodano roztwór soli 0.046 g (1.25x10-4 mola) Cu(ClO4)2·6H2O 

rozpuszczonej w 15 ml mieszaniny acetonitryl−woda. Dodano wiórki miedziane. Roztwór 

ogrzewano do całkowitego odbarwienia. Następnie, w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki 

i zamknięto szczelnie naczynie Schlenka. Po 3 tygodniach roztwór zatężono pod azotem. 

Po zatężeniu roztworu wytrąciły się żółte kryształy w kształcie bezbarwnych bloków 11b.  
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W podobnych warunkach przygotowano krystalizację z użyciem soli Cu(BF4)2·6H2O. W tym 

przypadku nie otrzymano związku w postaci krystalicznej. 

Dla soli trifluorometanosulfonowej synteza przebiegała następująco: w naczyniu 

Schlenka rozpuszczono 0.144 g (3.05x10-4 mola) 26dF4BrPhatrz w 10 ml acetonitrylu. 

Następnie dodano roztwór soli 0.046 g (0.76x10-4 mola) Cu(CF3SO3)2·nH2O rozpuszczonej 

uprzednio w 15 ml mieszaniny acetonitryl−woda (10:5). Dodano wiórki miedziane. Roztwór 

ogrzewano do całkowitego odbarwienia. Następnie, w atmosferze azotu wyciągnięto wiórki 

i zamknięto szczelnie naczynie Schlenka. Po około miesiącu zaobserwowano drobne, żółte 

kryształy w kształcie bloków 11c.  

Dane krystalograficzne 11b: wzór sumaryczny: C18H10N8F4Br2Cu·ClO4·CH3CN Mr=778.20, 

układ krystalograficzny: tetragonalny, typ grupy przestrzennej: I41/a, a=30.156(2) Å,  

c=12.785(2) Å, V=11626(2) Å3, Dc=1.778Mg m-3, Z=16, μ(mm-1)=5.76, dyfraktometr: XtaLAB 

Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150, temperatura: 100 K, źródło promieniowania: Cu Kα, 

rozmiary kryształu (mm): 0.15 x 0.13 x 0.08, liczba refleksów zmierzonych, niezależnych 

i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 20503, 5519, 5069 Rint=0.037, (sin θ/λ)max (Å-1)=0.615, 

R[F2 > 2s(F2)]=0.029, wR(F2)=0.080, S=1.03, liczba refleksów: 5519, liczba parametrów: 381, 

∆max, ∆min (e/Å-3): 0.46, -0.62. 

 

Rysunek 4.20 Część asymetryczna komórki elementarnej 11b wraz z numeracją atomów. 

Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem.  

Dane krystalograficzne 11c: wzór sumaryczny: C18H10N8F4Br2Cu·CF3SO3·CH3CN 

Mr=824.80, układ krystalograficzny: tetragonalny, typ grupy przestrzennej: I41/acd, 

a=30.818(4) Å, c=14.142(3) Å, V=13431(5) Å3, Dc=1.632 Mg m-3, Z=16, μ (mm- 1)=4.99, 

dyfraktometr: XtaLAB Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150, temperatura: 100 K, źródło 

promieniowania: Cu Kα, rozmiary kryształu (mm): 0.09 x 0.04 x 0.04, liczba refleksów 

zmierzonych, niezależnych i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 26227, 3472, 2781, Rint=0.067, 
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(sin θ/λ)max (Å
-1)=0.629, R[F2 > 2s(F2)]=0.071, wR(F2)=0.222, S=1.07, liczba refleksów: 3472, 

liczba parametrów: 276, liczba więzów: 40,  ∆max, ∆min (e/Å-3): 1.43, -1.65. 

 

Rysunek 4.21 Część asymetryczna komórki elementarnej 11c wraz z numeracją atomów. 

Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

Nieuporządkowanie zaznaczono transparentnie ze względu na przejrzystość rysunku. 

4.3 Metody eksperymentalne 

4.3.1 Rentgenografia strukturalna 

Pomiary dyfrakcyjne wykonano na dyfraktometrach monokrystalicznych: Kuma 

Diffraction KM4 z lampą Mo i kamerą CCD (Saphire), Xcalibur Ruby Gemini Ultra stosując 

promieniowanie MoKα lub CuKα z kamerą CCD, Xcalibur z lampą Cu i kamerą CCD (Onyx) 

oraz XtaLAB Synergy R, DW system z detektorem hybrydowym HyPix−Arc 150 z rotującą 

anodą stosując promieniowanie MoKα lub CuKα. Wszystkie pomiary wykonano  

w temperaturze 100 K stosując przystawkę Oxford Cryosystem z użyciem standardowej 

metody pomiarowej ,,omega scan’’. Do zbierania danych używano programów CrysAlisPro86,87 

aktualizowanych w latach 2014−2019 firmy Rigaku87 lub Agilent86. Poprawkę na absorbcję 

uwzględniano metodą analityczną lub Gaussa. Struktury rozwiązano metodami bezpośrednimi 

za pomocą programów G. M. Sheldricka (ShelXS lub ShelXT)88. Struktury udokładniano 

pełnomacierzową metodą najmniejszych kwadratów czynników struktury za pomocą programu 

ShelXL.89 Atomy wodoru wstawiono na podstawie znajomości geometrii cząsteczek lub 

lokalizowano ich położenia na mapach różnicowej gęstości elektronowej. Atomy cięższe od 

wodoru udokładniono anizotropowo. Do graficznego ilustrowania struktur stosowano program 

Diamond (wersja 4.0)90, do schematów program ChemDraw 18.0. 

Pomiary dla próbek polikrystalicznych wykonano na dyfraktometrze proszkowym 

Bruker D8 ADVANCE wyposażonym w lampę z anodą miedzianą i detektor firmy Vantec. 
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Niektóre pomiary wykonano we współpracy z dr. Vasylem Kinzhybalo w Instytucie Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii 

Nauk we Wrocławiu na dyfraktometrze proszkowym PANalytical X’Pert diffractometer 

wyposażonym w liniowy detektor półprzewodnikowy PIXcel. Analizy w zmiennej 

temperaturze przeprowadzono na tym aparacie wyposażonym w przystawkę Anton Paar HTK 

1200N przeznaczoną do wysokich temperatur. 

Mikroskopię, w zmiennej temperaturze, przeprowadzono w świetle spolaryzowanym 

przy użyciu mikroskopu Olympus BX53 wyposażonego w adapter temperatury Linkam THMS 

600 (78−873 K) i kamerę wideo CCD XC50 (Instytut Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu). 

4.3.2 Analiza termiczna 

Pomiary różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wykonano za pomocą 

kalorymetru skaningowego Mettler Toledo DSC 3. Krzywe DSC rejestrowano w cyklach 

grzania i chłodzenia z szybkością od 2 do 20 K/min. Ciekły azot posłużył jako medium 

chłodzące. Do oszacowania wielkości efektów energetycznych przemian fazowych użyto 

programu STARe Evaluation Software (wersja 16.10).  

Pomiary analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej termicznej analizy 

skaningowej (DTA) wykonano za pomocą analizatora Setaram SETSYS 16/18. Pomiary 

analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) wykonano 

za pomocą analizatora TGA−DSC Mettler−Toledo TGA/DSC 3+. Pomiary prowadzono  

w atmosferze azotu (1 dm3 h-1) z szybkością grzania 5−10 K/min. 

4.3.3 Pozostałe metody 

• Spektroskopia NMR: Spektrometr Bruker Avance 500 MHz, Spektrometr Bruker 

Avance III 600 MHz 

• Spektrometria mas: Spektrometr mas apex ultra FT−ICR firmy Bruker ze źródłem 

jonów ESI 

• Spektroskopia w podczerwieni: Spektrometr Bruker Vertex 70 FTIR 

• Do przeprowadzenia reakcji fotochemicznej użyto światło−utwardzalną lampę 

punktową o dużej intensywności Dymax BlueWave® 75 (wersja 2.0 o mocy do 9000 

mW/cm2) emitującą światło w zakresie nadfioletu (UVA) i w zakresie widzialnym 

(300−450 nm) 
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5 Wyniki i dyskusja 

5.1 Struktury krystaliczne dwurdzeniowych kompleksów miedzi(I) z 

monohalogenopodstawionymi zasadami Schiffa 

Na Rysunku  5.1 przedstawiona jest numeracja atomów jaka jest stosowana dla 

związków koordynacyjnych miedzi(I) w niniejszej rozprawie doktorskiej. W przypadku 

opisywanych układów dyskretnych ligandy skoordynowane monodentnie rozróżnione są przez 

litery A lub A i C, ligandy mostkujące oznaczone są literami B lub B i D w zależności od części 

asymetrycznej. W polimerach koordynacyjnych zasady Schiffa mają charakter ligandów 

mostkowych.  

 

Rysunek 5.1 Stosowana w pracy numeracja atomów w dwurdzeniowych jednostkach.  
(i=-x+1, -y+1, -z+1) 
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5.1.1 Związki koordynacyjne miedzi(I) z ligandami: N-[(E)-(4-

chlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (4ClPhatrz) oraz N-[(E)-(4-

bromobenzylideno)]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (4BrPhatrz)  

W tym rozdziale opisano struktury krystaliczne i motywy strukturalne dla związków 

koordynacyjnych miedzi(I) z zasadami Schiffa, które w pozycji czwartej pierścienia 

fenylowego liganda zawierają atom halogenu (chlor, brom lub jod) (4ClPhatrz, 4BrPhatrz, 

4IPhatrz) (Rysunek 5.2), a także wpływ anionu, który decyduje o powstawaniu 

charakterystycznych układów z jednowymiarowymi kanałami. Związki koordynacyjne 

z ligandem 4ClPhatrz oznaczono jako 1, z ligandem 4BrPhatrz jako 2, z ligandem 4IPhatrz 

jako 3. Aniony zostały uwzględnione w nazwie jako litery przy odpowiednim oznaczeniu 

użytego liganda: a − oznacza anion tetrafluoroboranowy, b − anion nadchloranowy, c − anion 

trifluorometanosulfonianowy. Trzy struktury 1a, 1b oraz 1b1 zostały pobrane z bazy 

krystalograficznej CSD (ich odpowiednie numery w bazie to: 215748, 198765, 198766). 

W celu sprawdzenia wpływu wielkości atomu halogenu w pozycji para- oraz geometrii anionu 

na motyw strukturalny otrzymano kryształy związku 1c oraz 2c. W przypadku 1c 

zaobserwowano powstawanie dwurdzeniowych jednostek, których samoorganizacja nie 

prowadzi do powstawania jednowymiarowych kanałów. Dla 2c zaobserwowano powstawanie 

kilku form krystalicznych (2c oraz 2c1). W kolejnym rozdziale opisano strukturę krystaliczną 

2c prezentującą motyw strukturalny znany w literaturze (1a, 1b).60,79 Dla drugiej formy 

krystalicznej (2c1) otrzymano model strukturalny, który mimo niskiej jakości jednoznacznie 

wskazuje na brak charakterystycznych jednowymiarowych kanałów w sieci krystalicznej. 

Jednowymiarowe kanały w sieci krystalicznej nie są również obserwowane w kryształach 

trifluorometanosulfonianu miedzi(I) z ligandem zawierającym atom jodu w pozycji para- 

pierścienia fenylowego liganda N-[(E)- (4-jodobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminy (3c). 

 

Rysunek 5.2 Wzory strukturalne monohalogenopochodnych zasad Schiffa: 4ClPhatrz, 

4BrPhatrz oraz 4IPhatrz. 
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5.1.1.1 Cu2(μ-4ClPhatrz)2(4ClPhatrz)2](BF4)2·2THF (1a)79 oraz 

 Cu2(μ-4ClPhatrz)2(4ClPhatrz)2](ClO4)2·2CH3CN (1b)60,61  

Struktury krystaliczne związków 1a oraz 1b pobrano z bazy krystalograficznej CSD. 

Obydwa związki to dwurdzeniowe kompleksy miedzi(I), w których jony metalu mostkowane 

są poprzez atomy azotu N1 i N2 dwóch cząsteczek liganda 4ClPhatrz tworząc sześcioczłonowy 

płaski (1a) i prawie płaski (1b) pierścień Cu2N4 (w przypadku 1b odległość pomiędzy 

płaszczyzną zbudowaną z trzech koordynujących atomów azotu (N1A, N1B, N2B2) a jonami 

miedzi(I) wynosi 0.073(2) Å, odległość jonu metalu od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery 

mostkujące atomy azotu wynosi odpowiednio 0.202(6) Å dla 1b oraz 0.055(9) Å dla 1a, a kąt 

dwuścienny Cu−N−N−Cu wynosi 13.8(4)o dla 1b i 3.8(6)o dla 1a). Odległość pomiędzy jonami 

miedzi(I) w pierścieniu wynosi 3.540(2) Å oraz 3.508(1) Å odpowiednio dla 1a i 1b 

(Tabela 22). Trygonalną sferę koordynacyjną jonu metalu dopełnia skoordynowany 

monodentnie ligand 4ClPhatrz. W obydwu przypadkach dwurdzeniowe kompleksy przyjmują 

kształt litery X tworzące warstwy (Rysunek 5.3a). Wzajemne rozpoznanie dwurdzeniowych 

jednostek w obrębie jednej warstwy stabilizowane jest poprzez oddziaływania pomiędzy 

atomami chloru (Cl⋯Cl) z trzech sąsiadujących jednostek w kształcie litery X. Sąsiednie 

warstwy oddalone są od siebie na odległość 3.18 Å (1a), 3.04 Å (1b) i układają się w ten sposób, 

że tworzą się oddziaływania pomiędzy jonami miedzi(I) jednej warstwy a atomami chloru 

sąsiedniej warstwy (Cu⋯Cl). Odziaływania te, a także odziaływania π⋯π pomiędzy ligandami 

determinują powstawanie jednowymiarowych kanałów wzdłuż kierunku [100] (Rysunek 5.3b). 

W kanałach znajdują się aniony (naroża kanałów) oraz cząsteczki rozpuszczalnika (centralna 

część kanału).  

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 -x, -y+1, -z+1 
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b) 

 

Rysunek 5.3 (a) Dwurdzeniowa jednostka 1b w kształcie litery X (b) upakowanie 1b wzdłuż 

kierunku [100]. 

Objętość zajmowana przez cząsteczki rozpuszczalnika wynosi 336 Å3 dla 1a oraz 

696 Å3 dla 1b co stanowi odpowiednio 25.1% i 25.2% objętości komórki elementarnej. 

Usunięcie cząsteczek rozpuszczalnika skutkuje reorganizacją dwurdzeniowych jednostek,  

w wyniku czego dochodzi do zamknięcia kanałów (Rysunek 5.4) i powstania nowej formy 

krystalicznej 1b*. Reorientacja kationowych jednostek względem kierunku [100] powoduje iż 

przestrzeń pierwotnie zajmowaną przez cząsteczki rozpuszczalnika zajmują pierścienie 

fenylowe ligandów. Dochodzi także do zerwania oddziaływań Cu⋯Cl oraz Cl⋯Cl na rzecz 

oddziaływań C−H⋯Cl, których donorem są atomy węgla pierścienia triazolowego liganda.  

   

 

Rysunek 5.4 Reorganizacja dwurdzeniowych jednostek w 1b. 

gość 

gość 

gość 
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gość 

gość 



 
49 

 

Układ ten posiada zdolność sorpcji cząsteczek organicznych z różnymi grupami 

funkcyjnymi i o różnych rozmiarach (metanol, etanol, THF, tetrachlorometan, o-,m-,p-ksylen, 

naftalen, toluen, nitrometan, dichlorometan, benzen).   

5.1.1.2 Cu2(μ-4ClPhatrz)2(4ClPhatrz)4(CH3CN)2](ClO4)2·CH3CN (1b1)60,61 

Forma krystaliczna 1b jest nietrwała. Pozostawiona w roztworze macierzystym ulega 

rozpuszczeniu i po około dwóch tygodniach tworzy się kolejna forma krystaliczna 1b1. W 1b1 

jony miedzi(I) mostkowane są poprzez dwa ligandy 4ClPhatrz tak jak w 1b. Sferę 

koordynacyjną miedzi(I) oprócz cząsteczki 4ClPhatrz skoordynowanej monodentnie dopełnia 

skoordynowana cząsteczka acetonitrylu. W ten sposób powstaje dwurdzeniowa jednostka 

w której sfera koordynacyjna jonu miedzi(I) jest tetraedryczna. Zmiana geometrii 

koordynacyjnej jonu miedzi(I) sprzyja utworzeniu konformacji krzesłowej sześcioczłonowego 

pierścienia Cu2N4 (kąt dwuścienny Cu−N−N−Cu wynosi 34.2(3)o, a odległość jonu miedzi(I) 

od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery atomy azotu wynosi 0.516(5) Å). Zwiększa się 

również odległość pomiędzy jonami miedzi w pierścieniu sześcioczłonowym z 3.508 Å (1b) 

do 3.685(1) Å w 1b1. Zmiana w sferze koordynacyjnej jonu metalu zmienia upakowanie 

cząsteczek w komórce elementarnej. Dodatkowo skoordynowana cząsteczka acetonitrylu 

uniemożliwia powstawanie oddziaływań typu Cu⋯Cl, które determinują powstawanie 

struktury kanałowej (1b). 

5.1.1.3 [Cu2(μ-4ClPhatrz)2(4ClPhatrz)2](CF3SO3)2·0.217CH3CN (1c) 

W przeciwieństwie do 1a, 1b oraz 1b1 związek 1c krystalizuje w grupie chiralnej (układ 

jednoskośny, typ grup przestrzennych P21). Dwurdzeniowy kompleks zbudowany jest 

jednakowo jak w 1a i 1b w których sfera koordynacyjna jonów miedzi(I) posiada geometrię 

trygonalną. Tabela przedstawiająca sferę koordynacyjną jonów miedzi(I) znajduje się 

w uzupełnieniu (Tabela 10, str. 122). W części asymetrycznej komórki elementarnej znajdują 

się: dikation zbudowany z dwóch mostkowych ligandów 4ClPhatrz (poprzez atomy azotu N1B, 

N2B oraz N1D, N2D) oraz dwóch ligandów 4ClPhatrz skoordynowanych monodentnie, dwa 

aniony triflurometanosulfonowe oraz niecałkowicie obsadzona cząsteczka acetonitrylu (0.217). 

Sześcioczłonowy pierścień Cu2N4 tak jak w 1a jest prawie płaski (odległość pomiędzy jonem 

miedzi(I) a płaszczyzną zdefiniowaną przez trzy atomy azotu skoordynowane do jonu metalu 

wynosi 0.026(1) Å dla Cu1 i 0.061(3) Å dla Cu2, odległość jonu metalu od płaszczyzny 

zdefiniowanej przez cztery atomy azotu (N1B, N2B, N1D, N2D) ligandów mostkujących 

wynosi 0.001(3) Å (dla Cu1) oraz 0.097(5) Å (dla Cu2), kąty dwuścienne Cu1−N1B−N2B−Cu2 
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0.5(6)o, Cu1−N2D−N1D−Cu2 6.2(8)o). Odległość pomiędzy jonami miedzi(I) w pierścieniu 

jest porównywalna do poprzednich i wynosi 3.600(2) Å (Tabela 22). Obecne w 1c 

dwurdzeniowe jednostki kationowe wykazują charakterystyczny kształt litery X (podobnie jak 

w 1a i 1b). Ligandy mostkujące są niemal płaskie. Jeden z nich leży w tej samej płaszczyźnie 

co pierścień Cu2N4 (ligand D), natomiast drugi jest wychylony z tej płaszczyzny o kąt 15.3o 

(ligand B). Ligandy skoordynowane monodentnie są wychylone z płaszczyzny pierścienia 

Cu2N4 o kąt 6.5o (ligand C) i 16.3o (ligand A) (obliczony jako kąt międzypłaszczyznowy między 

płaszczyzną pierścienia Cu2N4 i płaszczyzną pierścienia fenylowego liganda). Wzajemne 

rozpoznanie tych dwurdzeniowych jednostek jest jednak inne niż w 1a i 1b. W obrębie jednej 

warstwy sąsiadujące ze sobą dwurdzeniowy jednostki tworzą oddziaływania C−H⋯Cl 

(podczas gdy w 1a i 1b dominowały Cl⋯Cl) (Rysunek 5.5a). Dwurdzeniowe jednostki 

w kształcie litery X z sąsiednich warstw oddziaływają ze sobą poprzez oddziaływania z jednym 

z jonów miedzi(I) Cu2 Cu⋯Cl (Cu2⋯Cl1A 3.129(3) Å, Cu2⋯Cl1D 3.152(5) Å). W 1b obydwa 

jony miedzi(I) dwurdzeniowej jednostki, ze względu na symetrię tworzyły tego typu 

oddziaływania o odległości 3.088(12) Å. Inne rozpoznanie dwurdzeniowych jednostek i ich 

przesunięcie w warstwach powoduje brak występowania jednowymiarowych kanałów 

obserwowanych w 1a i 1b (Rysunek 5.5b).  

 
 

a) b) 

Rysunek 5.5 a) Oddziaływania międzycząsteczkowe pomiędzy jednostkami w kształcie 

litery X w obrębie jednej warstwy w 1c i 1b b) upakowanie komponentów w 1c (różowy 

kolor – cząsteczki acetonitrylu). (i=x-1, y, z+1; ii=x-1, y+1, z+1; iii=x, y+1, z; iv=-x, -y+2, -z+1; v=-x, -y+1, -z+1; vi=-x, -

y, -z+1) 

Pomiędzy warstwami rozmieszczone są aniony tworzące oddziaływania typu C−H⋯F 

z jedną warstwą i C−H⋯O z kolejną warstwą (Rysunek 5.6). Upakowanie cząsteczek w 1c 
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przypomina strukturę 1b po desorpcji (1b*). Jednak drobne różnice, takie jak odległość Cu⋯Cl, 

która w 1b* jest większa o ok. 0.6 Å, czy inna geometria anionu powoduje, że nie są one 

izostrukturalne. W przypadku 1b obserwowano powstawanie dwóch form krystalicznych. 

Analiza dyfraktogramów proszkowych dla 1c wskazuje na obecność jednej formy krystalicznej. 

(Rysunek 4.3). 

 

Rysunek 5.6 Oddziaływania anionu (C−H⋯O, C−H⋯F, F⋯π, O⋯π) z kolejnymi 

warstwami dwurdzeniowych jednostek. (i=-x+2, y+1/2, -z+1; ii=-x+1, y-1/2, -z; iii=x-1, y, z+1)  

5.1.1.4 [Cu2(μ-4BrPhatrz)2(4BrPhatrz)2](CF3SO3)2·2.80CH3CN (2c) 

Związek 2c krystalizuje w układzie jednoskośnym, w typie grup przestrzennych P21/c. 

W części asymetrycznej komórki elementarnej znajdują się dwa ligandy 4BrPhatrz, kation 

miedzi(I), anion triflurometanosulfonianowy, który jest dwupozycyjnie nieuporządkowany 

oraz cząsteczki rozpuszczalnika (acetonitryl). Struktura krystaliczna 2c jest bardzo podobna do 

opisanej w poprzednim podrozdziale struktury krystalicznej 1a czy 1b. Sfera koordynacyjna 

jonów miedzi(I) posiada geometrię trygonalną (Tabela 15, str. 124), a sześcioczłonowy 

pierścień koordynacyjny Cu2N4 tak jak w przypadku 1a i 1b nie jest płaski. Skoordynowane 

monodentnie ligandy 4BrPhatrz wychylają pierścień w kierunku konformacji krzesłowej 

(odległość pomiędzy płaszczyzną zdefiniowaną przez trzy koordynujące atomy azotu 

a połączonym z nimi jonem miedzi(I) wynosi 0.085(2) Å (dla 1b wynosiła 0.073(2) Å), 

odległość jonu metalu od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery koordynujące atomy azotu 

ligandów mostkowych wynosi 0.174(6) Å (dla 1b wynosiła 0.202(6) Å), kąt dwuścienny 

Cu−N−N−Cu wynosi 11.9(2)o (dla 1b wynosił 13.8(4)o)). Odległość pomiędzy jonami miedzi 

w pierścieniu jest podobna do poprzednich i wynosi 3.553(6) Å. Rozpoznanie dwurdzeniowych 
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jednostek i tworzenie warstw jest analogiczne do tych występujących w 1a i 1b (Rysunek 5.3a). 

Trójwymiarowa struktura charakteryzuje się obecnością jednowymiarowych kanałów wzdłuż 

kierunku krystalograficznego [100]. Anion trifluorometanosulfonianowy znajduje się 

w narożach kanału tak jak anion nadchloranowy w 1b czy anion tetrafluoroboranowy w 1a, ale 

jest on objętościowo większym anionem, tak więc jego obecność zmniejsza przestrzeń w kanale 

zajmowaną przez cząsteczki rozpuszczalnika o około 7% w porównaniu z 1a i 1b (cząsteczki 

rozpuszczalnika zajmują 549.8 Å3 co stanowi 18.7% objętości komórki elementarnej 

(obliczono za pomocą programu PLATON91)). Kryształ po niedługim czasie po wyjęciu 

z roztworu macierzystego samorzutnie traci część rozpuszczalnika z sieci krystalicznej tworząc 

formę 2c*. Z dwóch krystalograficznie niezależnych cząsteczek acetonitrylu obecnych w 2c, 

w 2c* pozostała jedna z czynnikiem obsadzenia około 0.5. Konsekwencją częściowej 

desolwatacji jest niewielka zmiana w konformacji dwurdzeniowych kationowych jednostek 

oraz znacząca zmiana ich orientacji względem siebie. W obrębie pojedynczej warstwy 

kationowe jednostki w kształcie litery X uległy reorganizacji w ten sposób, że atom bromu, 

który przed desorpcją uczestniczył w oddziaływaniu halogenowym Br⋯Br stał się akceptorem 

oddziaływania C−H⋯Br. Najkrótsza odległość Br⋯Br, przed desorpcją równa 3.380(4) Å, po 

desorpcji uległa zwiększeniu do 3.970(4) Å. Jednocześnie najkrótsza odległość H⋯Br po 

desorpcji równa 2.873(4) Å, przed desorpcją była równa 5.701(4) Å. Kolejne warstwy przed 

desorpcją połączone były m.in. poprzez oddziaływania Cu⋯Br (3.182(4) Å, 3.228(3) Å). Po 

desorpcji odległości te uległy zwiększeniu odpowiednio o 1.473 Å i 0.198 Å (do 4.655(8) Å 

i 3.426(8) Å). Częściowe zamknięcie kanału zachodzi według nieco innego mechanizmu niż 

w 1b. Różnice te mają związek z geometrią i objętością anionu. Ze względu na większą 

objętość anionu trifluorometanosulfonowego w porównaniu do nadchloranowego kanały nie 

zostały do końca zamknięte (Rysunek 5.7). Dalsze, wymuszone temperaturą, usunięcie 

rozpuszczalnika powodowało utratę zdolności kryształów do dyfrakcji oraz ich pękanie.  
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Rysunek 5.7 Samorzutny proces desorpcji w 2c. 

W celu sprawdzenia odwracalności procesu sorpcji i desorpcji, kryształ związku 2c* 

umieszczono ponownie w oparach roztworu macierzystego na około 4 h następnie wykonano 

pomiar stałych sieciowych, które wskazywały na formę 2c. Wykonano kilka takich 

eksperymentów po których sprawdzano stałe sieciowe, również po umieszczeniu kryształów 

2c* w oparach innych rozpuszczalników (metanol, etanol, THF, C6H6, propionitryl, p-ksylen, 

benzonitryl, chloroform). W każdym przypadku obserwowano zmianę stałych sieciowych 

wskazującą na powrót kryształu do formy 2c co dowodzi odwracalności procesu desorpcji.  

Dla potwierdzenia wykonano pomiar i wyznaczono strukturę krystaliczną dla związku 2c po 

sorpcji heksanu (2c_heksan) oraz acetonu (2c_aceton). Dane dyfrakcyjne oraz części 

asymetryczne komórki elementarnej zestawiono w Tabeli  6 na stronie 113 w Uzupełnieniu. 

Trifluorometanosulfonian miedzi(I) tworzy z ligandem 4BrPhatrz również kryształy, 

które w sieci krystalicznej nie zawierają cząsteczek rozpuszczalnika, 2c1. Jednak kryształy te 

otrzymane zostały w inny sposób niż poprzez desorpcję 2c. Część niezależna jest stosunkowo 

duża, a analiza obrazu dyfrakcyjnego wskazuje, że powinna być jeszcze większa ze względu 

na modulację, której nie uwzględniono. To sprawia, że wyznaczona struktura jest niskiej 

jakości. Również w tym przypadku powstają dwurdzeniowe jednostki kationowe o kształcie 

litery X, w których sfera koordynacyjna miedzi(I) ma geometrię trygonalną. Kolejne 

dwurdzeniowe jednostki połączone są oddziaływaniami typu Cu⋯Br oraz oddziaływaniami 

typu ⋯ pomiędzy ligandami mostkującymi. W 2c oddziaływania typu ⋯ obserwowane są 

pomiędzy ligandem mostkującym i monodentnie skoordynowanym. Brak struktury kanałowej 

w 2c1 związany jest z gęstszym upakowaniem jednostek kationowych w obrębie warstwy. 

Podczas gdy w 2c cztery jednostki kationowe w warstwie oddziałują ze sobą jedynie za pomocą 
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oddziaływań halogenowych Br⋯Br w 2c1 dwie jednostki kationowe tworzą ze sobą 

oddziaływania halogenowe Br⋯Br, a dwie kolejne mają atom bromu skierowany w kierunku 

anionu trifluorometanosulfoniowego (w 2c miejsce to zajęte jest przez cząsteczki acetonitrylu) 

(Rysunek 5.8). 

 

Rysunek 5.8 Upakowanie cząsteczek w 2c1. 

Podobną do 2c1 strukturę krystaliczną tworzy ligand 4IPhatrz 

z trifluorometanosulfonianem miedzi(I) (3c). Kryształy tego związku mają podobną naturę do 

2c1 i również w tym przypadku struktura jest modulowana. 

5.1.1.5 Podsumowanie − związki koordynacyjne miedzi(I) z N-[(E)-4-X-benzylideno-4H-

1,2,4-triazolo-4-aminami 

Niezależnie od rodzaju halogenu w pozycji para pierścienia fenylowego liganda 

i niezależnie od anionu, N-[(E)-(4-halogenobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina tworzy 

z jonami miedzi(I) dwurdzeniowe jednostki kationowe, w których sfera koordynacyjna jonu 

miedzi(I) posiada geometrię trygonalną. Dla otrzymanych związków można wyróżnić dwa 

motywy strukturalne charakteryzujące się jednowymiarowymi kanałami w których dominują 

oddziaływania halogenowe X⋯X (X−halogen) (1a, 1b, 2c) bądź ich brakiem (struktura 

zamknięta) (1b*, 1c, 2c*, 2c1, 3c) (Rysunek 5.9). W motywie zamkniętym oddziaływania 

halogenowe zastępują oddziaływania C−H⋯X. W przypadku struktur kanałowych 1b oraz 2c 

ich formę zamkniętą (1b1 oraz 2c1) otrzymano w wyniku postsyntetycznej modyfikacji. Formy 

krystaliczne 1c, 2c1 oraz 3c otrzymano w wyniku krystalizacji jako forma preferowana. Forma 

zamknięta 1c charakteryzuje się innym upakowaniem jonów (przypominającym 2c* i 1b*) niż 
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2c1 oraz 3c. Tendencja podczas krystalizacji jest taka, że im cięższy atom w pozycji para- 

pierścienia fenylowego liganda tym bardziej pojawia się problem z uporządkowaniem 

dwurdzeniowych jednostek kationowych w sieci krystalicznej, co objawia się większą częścią 

niezależną komórki elementarnej oraz modulacją.  

 

Rysunek 5.9 Motywy strukturalne dwurdzeniowych związków koordynacyjnych miedzi(I) 

z monohalogenopochodnymi zasadami Schiffa. 

W wyniku krystalizacji zasady Schiffa 4BrPhatrz z trifluorometanosulfonianem 

miedzi(I) otrzymano kryształy związku 2c, których motyw strukturalny znany jest  w literaturze 

(1a, 1b)60,79 dla analogu, który w pozycji para- pierścienia fenylowego liganda posiada atom 

chloru zamiast bromu. Układ ten charakteryzuje się zdolnościami sorpcyjnymi oraz wykazuje 

przemianę strukturalną związaną z procesem desorpcji. Przemiana ta zachodzi z innym 

przemieszczeniem kationowych jednostek co wynika z większej objętości anionu jakim jest 

trifluorometanosulfonian. W wyniku czego dochodzi do niecałkowitego samoistnego usunięcia 

części rozpuszczalnika, a kanały stają się przymknięte a nie zamknięte (Rysunek 5.10).  

 

Rysunek 5.10 Mechanizm desorpcji w związkach koordynacyjnych miedzi(I) w zależności od 

geometrii anionu. 
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5.1.2 Związki koordynacyjne miedzi(I) z ligandami: N-[3-(4-(chlorofenylo)-2-

propen)-1-ylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (4Clcinatrz) oraz N-[3-(4-

(bromofenylo)-2-propen)-1-ylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (4Brcinatrz) 

W celu określenia wpływu wydłużenia łańcucha alifatycznego na struktury związków 

koordynacyjnych miedzi(I) z triazolowymi zasadami Schiffa wykorzystano pochodne dwóch 

aldehydów cynamonowych: 4Clcinatrz oraz 4Brcinatrz (Rysunek 5.11). Modyfikacja ta 

polegała na wydłużeniu łańcucha –N=C–Ph do –N=C–C=C–Ph. W wyniku krystalizacji 

z różnymi solami miedzi (4): tetrafluoroboran (4a), nadchloran (4b), triflurometanosulfonian 

(4c, 5c), heksafluorofosforan (4d) oraz chlorek miedzi (4e, 5e) otrzymano 7 układów 

dyskretnych (pięć dla liganda 4Clcinatrz  (4a−e) oraz dwa dla liganda 4Brcinatrz (5c, 5d)). Dla 

wszystkich 9 układów wyznaczono struktury krystaliczne, które opisano w poniższym 

rozdziale i opisano wpływ geometrii anionu na samoorganizację dwurdzeniowych jednostek 

kationowych w kształcie litery X.  

 

Rysunek 5.11 Wzory strukturalne monohalogenopochodnych zasad Schiffa: 4Clcinatrz oraz 

4Brcinatrz. 

5.1.2.1 [Cu2(μ-4Clcinatrz)2(4Clcinatrz)2](BF4)2·2CH3CN (4a)92 

Związek 4a krystalizuje w układzie trójskośnym w typie grup przestrzennych 𝑃1̅. 

W części asymetrycznej komórki elementarnej znajduje się jeden dikation, dwa aniony 

tetrafluoroboranowe oraz dwie cząsteczki rozpuszczalnika (acetonitryl). Dikation zbudowany 

jest z dwóch jonów miedzi(I) mostkowanych poprzez atomy azotu N1 i N2 ligandów 4Clcinatrz 

(B i D) tworząc sześcioczłonowy pierścień Cu2N4, który jest tak jak w przypadku związku 1a 

prawie płaski (odległość pomiędzy płaszczyzną zdefiniowaną przez trzy skoordynowane do 

jonu miedzi(I) atomy azotu a jonem miedzi(I) wynosi 0.024(2) Å dla Cu1 i 0.112(6) Å dla Cu2). 

Odległość pomiędzy jonami miedzi w pierścieniu Cu2N4 wynosi 3.538(1) Å. Wartość ta jest 
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podobna do odpowiednich wartości wyznaczonych dla innych dwurdzeniowych kompleksów 

miedzi(I) m.in. 1a i 1b.61,79,93,94 Płaską, trygonalną sferę koordynacyjną jonu metalu dopełnia 

skoordynowany monodentnie ligand 4Clcinatrz (ligand A skoordynowany do Cu1, ligand C 

skoordynowany do Cu2) (suma kątów wokół rdzenia metalicznego wynosi 358.29o) 

(Tabela 11 str. 122). Ligandy skoordynowane monodentnie odchylają jony metalu 

z płaszczyzny pierścienia Cu2N4 w kierunku konformacji krzesłowej. Świadczące o tym 

parametry są porównywalne do tych z 1a (kąt dwuścienny Cu1−N1B−N2B−Cu2 wynosi 

4.9(3)o, Cu1−N2D−N1D−Cu2 1.8(4)o, odległość jonów miedzi(I) od płaszczyzny 

zdefiniowanej przez cztery mostkujące atomy azotu wynosi 0.016(2) Å i 0.081(3) Å 

odpowiednio dla Cu1 i Cu2) (Tabela 22). Dwurdzeniowy kompleks przyjmuje kształt litery 

X.60,61,79 Wydłużenie liganda poprzez wprowadzenie dodatkowej grupy −C=C− pomiędzy 

pierścień triazolowy a pierścień fenylowy spowodowało, że oddziaływania typu Cl⋯Cl oraz 

Cl⋯Cu częściowo (w porównaniu do 1a, 1b, 2c) zostały utworzone. Jednakże, podczas gdy 

w układach 1a, 1b, 2c wewnątrz pojedynczej warstwy, zbudowanej z dwurdzeniowych 

jednostek, atom chloru cząsteczki 4ClPhatrz tworzy kierunkowe oddziaływania z trzema 

sąsiadującymi  jednostkami (Cl⋯Cl) w tym przypadku tego typu oddziaływania występują 

tylko między dwiema cząsteczkami 4Clcinatrz sąsiednich dwurdzeniowych jednostek. 

Oddziaływania typu Cl⋯Cl z dwiema pozostałymi cząsteczkami liganda obecne w 1b, w 4a 

zostały zastąpione słabymi oddziaływaniami typu C−H⋯Cl oraz Cl⋯N w których uczestniczą 

atomy pierścienia triazolowego. Różnica ta znacząco wpłynęła na rozpoznanie molekularne 

dwurdzeniowych jednostek w kształcie X (Rysunek 5.12) powodując zachowanie tylko połowy 

luk w jednej warstwie. Sąsiednie warstwy przesunięte są względem siebie w ten sposób, że 

zamiast jednowymiarowych kanałów powstają dyskretne luki, które wypełniają cztery 

cząsteczki acetonitrylu.  
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Rysunek 5.12 Porównanie dwurdzeniowych kationowych jednostek w kształcie litery X 

w układzie dla kompleksu miedzi(I) z ligandem 4Clcinatrz (4a) oraz 4ClPhatrz (1b). 

Podczas badań tego układu okazało się, że dwie cząsteczki rozpuszczalnika mogą zostać 

z łatwością usunięte z luki gdy kryształ zostaje wyjęty z roztworu macierzystego. Ponowne 

wprowadzenie cząsteczek acetonitrylu do układu okazało się możliwe poprzez umieszczenie 

kryształu w oparach tego rozpuszczalnika. Testowano ten układ na sorpcję innych związków 

organicznych (alkohole, węglowodory, ksyleny i inne rozpuszczalniki organiczne) jednakże 

okazał się on być selektywny na opary acetonitrylu. Zmiany te zarejestrowano na 

dyfraktogramie proszkowym, wykonując pomiar kryształów tuż po wyjęciu z oparów, 

a następnie powtarzając skany w odstępach ośmio−minutowych dla tej samej próbki. Na 

dyfraktogramach zarejestrowano największe przesunięcie linii dyfrakcyjnych w przedziale 

25−30o kąta 2θ. Dyfraktogramy wykonane dla tych dwóch przypadków zaprezentowano na 

Rysunku  5.13. Warto podkreślić, że proces sorpcji i desorpcji acetonitrylu dla tego układu 

zachodził w sposób odwracalny oraz, że wyniki te były powtarzalne dla każdej 

przeprowadzonej próby.  
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Rysunek 5.13 Dyfraktogramy proszkowe dla 4a. 

Zachodzące zmiany potwierdzono wykonując następujące pomiary na monokrysztale: 

pomiar kryształu tuż po wyjęciu z roztworu macierzystego (4a), pomiar kryształu, który został 

wyjęty z rozpuszczalnika i osuszony (związek 4a*), pomiar kryształu w kapilarze wraz 

z acetonitrylem (związek 4a). Stałe sieciowe oraz otrzymane dane strukturalne dla przypadku 

pierwszego i trzeciego były tożsame. Różnice w parametrach komórki elementarnej oraz dane 

krystalograficzne zestawiono w TabeliTabela 11 w Uzupełnieniu na stronie 114 wraz 

z rysunkiem przedstawiającym część asymetryczną komórki elementarnej 4a i jego 

postsyntetycznych modyfikacji (4a*, 4a**, 4a***) (Rysunek 8.2). Graficzne nałożenie 4a i 4a* 

przedstawiono na Rysunku 5.14. Porównanie dyfraktogramu obliczonego ze struktury 

z eksperymentalnym przedstawiono na Rysunku 5.13. Analiza termograwimetryczna 

potwierdziła, że jedyny ubytek masy występujący w temperaturze 140 – 220 oC, przed 

całkowitym rozkładem związku (240 oC), odpowiada procentowej zawartości jednej cząsteczki 

acetonitrylu na część niezależną w układzie (ubytek eksperymentalny: 2.79%, procentowa 

zawartość acetonitrylu: 3.22%). (Rysunek 4.9). Wykonano również pomiar DSC w zakresie 
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temperaturowym -160 – 200 oC, który nie wykazał żadnych przemian fazowych. 

Przeprowadzono również próbę wygrzania kryształów pod ciśnieniem w środowisku 

obojętnym (heksan) w celu sprawdzenia czy tak jak w przypadku związku 1b możliwa jest 

dalsza reorganizacja ram gospodarza. Dyfraktogram proszkowy dla tak otrzymanej próbki 

odpowiada strukturze krystalicznej 4a**. 

 

Rysunek 5.14 Nałożenie dwóch struktur krystalicznych przed 4a (niebieski) oraz po 4a* 

(purpurowy) usunięciu cząsteczki acetonitrylu. 

Dalsza analiza strukturalna pokazała, że sąsiednie warstwy zbudowane 

z dwurdzeniowych jednostek są stabilizowane oddziaływaniami typu π⋯π pomiędzy ligandami 

(Rysunek 5.15). Każda dwurdzeniowa jednostka zbudowana jest z czterech krystalograficznie 

niezależnych cząsteczek 4Clcinatrz, które nazwano literami A, B, C, D. W ten sposób pomiędzy 

warstwami tworzą się oddziaływania π⋯π pomiędzy mostkująco skoordynowanymi ligandami 

B i B (-x+1, -y+2, -z+1), pomiędzy monodentnie skoordynowanymi ligandami C i C(-x+1, 

- y+1, -z) oraz pomiędzy mostkującymi i monodentnie skoordynowanymi ligandami A i D(-x, 

-y+1, -z+1) oraz D i A(-x, -y+1, -z+1). Ligandy B⋯B(-x+1, -y+2, -z+1),  oraz C⋯C(-x+1, -y+1, 

-z) są ustawione względem siebie „głowa do ogona” (pierścień fenylowy do pierścienia 

triazolowego), natomiast ligandy A⋯D(-x, -y+1, -z+1) i D⋯A(-x, -y+1, -z+1) „głowa do głowy”.  

 

Rysunek 5.15 Oddziaływania typu π⋯ π pomiędzy 4Clcinatrz w 4a. 



 
61 

 

Okazuje się, że parametry geometryczne oddziaływań pomiędzy ugrupowaniami 

−C=C− wszystkich par ligandów spełniają warunki do przeprowadzenia fotochemicznej reakcji 

[2+2].95,96 Zbadano więc jak zachowują się kryształy po naświetlaniu lampą UV o różnych 

długościach fali. Nie zarejestrowano żadnych zmian. Następnie do naświetlania wykorzystano 

reaktor do fotopolimeryzacji. Testowano wiele kryształów, eksperymentując z czasem ich 

ekspozycji na promieniowanie i odległością wiązki od kryształów, które w większości ulegały 

destrukcji po naświetlaniu i traciły zdolność do dyfrakcji promieni rentgenowskich. Ostatecznie 

przeprowadzono jednominutowe naświetlanie na wybranym monokrysztale i wyznaczono 

strukturę nowej fazy krystalicznej. Reakcja w krysztale zaszła z wydajnością 75%, wiązanie 

kowalencyjne zostało utworze pomiędzy jedną krystalograficznie niezależną parą ligandów  

(A i D) w wyniku czego został utworzony czterordzeniowy kompleks (Rysunek 5.16a). 

Utworzony pierścień cyklobutanu posiada cztery chiralne  atomy węgla, a związane z nimi 

atomy wodoru znajdują się w pozycji trans w stosunku do swoich sąsiadów (Rysunek 5.16b). 

Zmiany w parametrach sieciowych dwóch faz krystalicznych (przed i po naświetlaniu) są 

znaczące. Odzwierciedleniem ich wielkości jest porównanie odległości między 

dwurdzeniowymi jednostkami powiązanymi z translacją w trzech kierunkach. Wzdłuż kierunku 

krystalograficznego [001] wartość ta zmniejszyła się z 21.959 do 21.765 Å, wzdłuż kierunku 

[100] wartość wzrosła z 8.960 do 9.531 Å natomiast największa zmiana obserwowana jest 

wzdłuż kierunku krystalograficznego [010] − wartość zwiększyła się z 14.584 do 19.897 Å.  

a) 

 

b) 

Rysunek 5.16 a) graficzne nałożenie struktury krystalicznej 4a przed (purpurowy) i po 

(zielony) naświetlaniu, b) konfiguracja pierścienia cyklobutanowego utworzonego po 

naświetlaniu kryształu 4a. 
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5.1.2.2 [Cu2(μ-4Clcinatrz)2(4Clcinatrz)2](ClO4)2·2CH3CN (4b) 

Podobnie jak w przypadku układów dyskretnych miedzi(I) z ligandami 4ClPhatrz zmiana 

anionu z tetrafluroboranu na nadchloran nie wpływa na samoorganizację dwurdzeniowych 

jednostek [Cu2(μ-4Clcinatrz)2(4Clcinatrz)2]
2+. Struktura krystaliczna 4b jest izostrukturalna 

z układem opisanym w poprzednim rozdziale (4a) dlatego opis struktury tego układu 

pominięto. Nie przeprowadzano także dodatkowych badań (TGA−DTA, DSC oraz 

naświetlania kryształów) ze względu na obecność nadchloranów w strukturze krystalicznej. 

Tabela 11, przedstawiająca geometrię jonu miedzi(I) znajduje się w Uzupełnieniu na 

stronie 122.  

5.1.2.3 [Cu2(μ-4Clcinatrz)2(4Clcinatrz)2](CF3SO3)2 (4c) oraz  

[Cu2(μ-4Brcinatrz)2(4Brcinatrz)2](CF3SO3)2 (5c)   

Struktury krystaliczne związków 4c i 5c są izomorficzne. Związki 4c i 5c krystalizują 

w układzie trójskośnym w typie grup przestrzennych 𝑃1̅. W części asymetrycznej komórki 

elementarnej znajdują się dwa ligandy 4Clcinatrz lub 4Brcinatrz, kation miedzi(I) oraz anion 

triflurometanosulfonianowy, który jest dwupozycyjnie nieuporządkowany. Sfera 

koordynacyjna jonu miedzi(I) przyjmuje geometrię trygonalną (Tabela 12, str. 123). Utworzony 

sześcioczłonowy pierścień Cu2N4 ma konformację bardziej zbliżoną do krzesłowej niż w 4a 

(odległość pomiędzy płaszczyzną zdefiniowaną przez trzy koordynujące atomy azotu a jonem 

miedzi(I) wynosi 0.156(2) Å (4c), 0.160(2) Å (5c) (w przypadku 4a były to wartości: 

0.024(2) Å, 0.112(6) Å), odległość jonu miedzi(I) od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery 

mostkowe atomy azotu wynosi 0.115(6) Å (4c), 0.136(8) Å (5c) (0.016 Å, 0.081 Å w przypadku 

4a), kąt dwuścienny Cu−N−N−Cu wynosi 7.8(3)o (4c) i 9.3(4)o (5c) podczas gdy w 4a wynosił 

on 1.8(4)o oraz 4.9(3)o) (Tabela 22). Ułożenie dwurdzeniowych jednostek kationowych  

w warstwie jest podobne do tego obserwowanego w 4a i 4b, gdzie sąsiednie jednostki 

połączone są poprzez oddziaływania Cl⋯Cl, C−H⋯Cl oraz C−H⋯N, Cl⋯N (Rysunek 5.19). 

Jednak wielkość anionu wpłynęła na rozpoznanie kolejnych warstw. Zamiast typowych 

oddziaływań jonu miedzi(I) z atomem chloru liganda (Cu⋯Cl) pomiędzy sąsiednimi 

warstwami tak jak to ma miejsce w 4a i 4b, sąsiednie warstwy w 4c przesunięte są w ten sposób, 

że jon miedzi(I) jednej warstwy trafia na grupę −SO3 anionu znajdującą się w warstwie 

sąsiedniej (Rysunek 5.17).  
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Rysunek 5.17 Porównanie samoorganizacji warstw zbudowanych z dwurdzeniowych 

kationowych jednostek w kształcie litery X dla związków koordynacyjnych miedzi(I) 

z ligandem 4Clcinatrz oraz z anionem trifluorometanosulfonianowym (4c) 

i tetrafluoroboranowym (4a). 

Różnica w przesunięciu sąsiednich warstw powoduje, że oddziaływania π⋯π występują 

pomiędzy fragmentami −C=C− a pierścieniami fenylowymi lub triazolowymi (Rysunek 5.18). 

 

Rysunek 5.18 Oddziaływania π⋯π pomiędzy dwurdzeniowymi jednostkami z sąsiednich 

warstw w 4c. 

Odległość pomiędzy najbliższymi dwurdzeniowymi jednostkami (obliczona pomiędzy 

środkami pierścieni Cu2N4) z sąsiednich warstw jest o około 1.3 Å dłuższa niż dla 4a i 4b  

i wynosi w tym przypadku 6.519(11) Å (4c) i 6.706(8) Å (5c) (5.153(11) Å dla 4a, 5.202(12) Å 

dla 4b). Aniony wypełniają całą objętość luk pomiędzy kolejnymi warstwami w związku  

z czym w tym przypadku rozpuszczalnik nie wbudowuje się do sieci krystalicznej 

(Rysunek 5.19).  
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Rysunek 5.19 Upakowanie jonów w 4c oraz oddziaływania ligandów w obrębie 

pojedynczej warstwy. (i=-x+1, -y+1, -z; ii=x+2, 1+y, z) 

5.1.2.4 [Cu2(μ-4Clcinatrz)2(4Clcinatrz)2]ClPF6 (4d)  

Związek 4d krystalizuje w układzie trójskośnym w typie grup przestrzennych 𝑃1̅. 

W części asymetrycznej komórki elementarnej znajduje się dwurdzeniowa kationowa 

jednostka i jeden anion heksafluorofosforanowy. W kryształach 4d obecne są również 

cząsteczki rozpuszczalnika, jednak ze względu na wysoki stopień nieuporządkowania 

zastosowano procedurę SQUEEZE przeprowadzoną z użyciem programu PLATON91. 

Dwurdzeniowa jednostka kationowa podobnie jak w poprzednich przypadkach (4a−c) 

zbudowana jest z dwóch jonów miedzi(I) mostkowanych poprzez atomy azotu N1 i N2 dwóch 

ligandów 4Clcinatrz. Do każdego jonu miedzi(I) skoordynowany jest również ligand 4Clcinatrz 

w sposób monodentny. Sfera koordynacyjna jonu miedzi(I) Cu2 posiada geometrię trygonalną 

podczas gdy drugi jon miedzi Cu1 jest dodatkowo skoordynowany przez anion chlorkowy 

przez co sfera koordynacyjna Cu1 ma geometrię tetraedryczną (dCu−Cl = 2.407(1) Å) 

(Tabela 13, str. 123). Dodatkowa koordynacja jonu Cu1 wpłynęła na to, że dla tego związku 

sześcioczłonowy pierścień Cu2N4 przyjmuję konformację półkrzesłową (dla 4a−c pierścień 

przyjmował konformację zbliżoną do krzesłowej) (odległość pomiędzy płaszczyzną 

zdefiniowaną przez trzy koordynujące atomy azotu a jonem miedzi(I) wynosi 0.514(6) Å dla 

Cu1 i 0.083(5) Å dla Cu2, odległość jonów miedzi(I) od płaszczyzny zdefiniowanej przez 

cztery mostkujące atomy azotu wynosi 0.460(4) i 0.044(1) Å odpowiednio dla Cu1 i Cu2, kąty 

dwuścienne Cu−N−N−Cu wynoszą 16.8(7)o oraz 17.2(4)o). Odległość jonów miedzi(I) 

w pierścieniu Cu2N4 jest zbliżona do poprzednich układów (3.539(2) Å, Tabela 22). Pomimo 

różnic w budowie dwurdzeniowych jednostek kationowych, ich ułożenie w pojedynczej 

warstwie jest podobne do tego obserwowanego w kryształach 4a−c, gdzie kolejne 

dwurdzeniowe jednostki połączone są oddziaływaniami typu C−H⋯N, C−H⋯Cl, Cl⋯N 
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(Rysunek 5.21). Wykorzystanie anionu o innej geometrii (PF6
−) i przyłączenie sią anionu 

chlorkowego do sfery koordynacyjnej jednego z krystalograficznie niezależnych kationów 

wpłynęło na oddziaływania pomiędzy pojedynczymi warstwami. Podczas gdy cząsteczki 

liganda 4Clcinatrz dwurdzeniowej jednostki kationowej są w niewielkim stopniu odchylone od 

płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery atomy azotu mostkujące jony miedzi(I), wiązanie 

Cu−Cl skierowane jest w przybliżeniu prostopadle do tej płaszczyzny. Wszystkie wiązania 

Cu−Cl w obrębie pojedynczej warstwy skierowane są w jedną stroną, natomiast w sąsiedniej 

warstwie w przeciwnym kierunku. To powoduje, że powierzchnia dwóch stron warstwy jest 

różna, pofałdowana (od strony wiązania Cu−Cl) i płaska (z przeciwnej strony). Pofałdowana 

strona jednej warstwy oddziałuje z pofałdowaną stroną sąsiedniej warstwy – między innymi 

poprzez oddziaływania typu C−H⋯Cl jonu chlorkowego jednej warstwy z cząsteczkami 

liganda warstwy sąsiedniej. Odległość między takimi płaszczyznami jest równa 3.039(12) Å. 

Natomiast płaska strona warstwy oddziałuje z płaską stroną sąsiedniej warstwy. Tu, najkrótsza 

odległość Cu⋯Cu między warstwami równa jest 2.890(1) Å (Cu2−Cu2(-x, -y, -z)) co 

odpowiada długości wiązania kowalencyjnego pomiędzy jonami miedzi(I). Mamy więc do 

czynienia z czterordzeniowym związkiem koordynacyjnym zbudowanym z dwóch jednostek 

w kształcie litery X połączonych wiązaniem Cu−Cu. Układ ten dodatkowo stabilizują 

oddziaływania typu π⋯π oraz Cl⋯π (Rysunek 5.20).  

 

Rysunek 5.20 Oddziaływania pomiędzy dwurdzeniowymi jednostkami kolejnych warstw 

w 4d. 

Tego typu rozpoznanie spowodowało utworzenie się jednowymiarowych kanałów 

rozciągających się wzdłuż kierunku krystalograficznego [100], na których brzegach znajdują 

się aniony heksaflurofosforanowe (Rysunek 5.21).  Kanały te zajmują jedynie 261.3 Å3 

co stanowi 9.9% objętości komórki elementarnej.91 Z analizy termicznej wynika, że związek 

jest stabilny do temperatury 220 oC. W przedziale temperatur 100 − 200 oC zarejestrowano 
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2.209% ubytek masy, który odpowiada szacowanej ilości rozpuszczalnika w układzie, równej 

dwie cząsteczki rozpuszczalnika na część niezależną (Rysunek 4.10). Pomiar DSC w zakresie 

temperaturowym -160 – 200 oC nie wykazał żadnych przemian fazowych. 

 

Rysunek 5.21 Upakowanie 4d wzdłuż kierunku [100] z zaznaczoną powierzchnią 1D kanału 

oraz oddziaływania dwurdzeniowych jednostek w obrębie warstwy. 

 

5.1.2.5 [Cu2(μ-4Clcinatrz)2(4Clcinatrz)2]Cl2 CH3CN (4e)  

oraz  [Cu2(μ-4Brcinatrz)2(4Brcinatrz)2]Cl2 2CH3CN (5e)  

Struktury krystaliczne 4e i 5e są izostrukturalne. Związek 4e i 5e krystalizuje w układzie 

trójskośnym w typie grup przestrzennych 𝑃1̅. W części asymetrycznej komórki elementarnej 

znajdują się dwa skoordynowane ligandy 4Clcinatrz lub 4Brcinatrz, kation miedzi(I) oraz 

skoordynowany anion chlorkowy i jedna cząsteczka acetonitrylu. Podobnie jak w 4a−d jony 

miedzi(I) tworzą dwurdzeniowe jednostki z podwójnymi mostkami N−N. W odróżnieniu od 

poprzednich czterech opisanych układów (4a−d) w tym przypadku sfera koordynacyjna jonów 

miedzi(I) przyjmuje wyłącznie geometrię tetraedryczną (dodatkowo koordynuje anion 

chlorkowy Cu−Cl=2.447(2) Å (4e), 2.444(2) Å (5e)) (Tabela 14, str. 123). Zmiana sfery 

koordynacyjnej kationów wpłynęła na konformację sześcioczłonowego pierścienia Cu2N4, 

która przyjmuje kształt krzesła (odległość pomiędzy płaszczyzną zdefiniowaną przez 

koordynujące atomy azotu a jonem miedzi(I) wynosi 0.495(2) Å (4e), 0.492(4) Å (5e), 

odległość jonów miedzi(I) od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery mostkujące atomy azotu 

wynosi 0.426(5) Å (4e), 0.413(5) Å (5e), kąt dwuścienny Cu−N−N−Cu wynosi 28.7(2)o (4e) 

27.9(2)o (5e)) (Tabela 22). Dwurdzeniowa jednostka przyjmuje kształt litery X. Ułożenie tych 

jednostek w warstwy odbywa się w podobny sposób jak obserwowano w 4a−d na drodze 
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oddziaływań typu C−H⋯Cl, C−H⋯N, Cl⋯N. Konformacja krzesłowa pierścienia Cu2N4 

powoduje pofałdowanie warstwy. Wiązania Cu−Cl w obrębie dwurdzeniowej jednostki 

skierowane są w przeciwnych kierunkach, a atomy chloru znajdują się na poziomie sąsiednich 

warstw pomiędzy pierścieniami triazolowymi tworząc z nimi oddziaływania typu C−H⋯Cl 

(Rysunek 5.22). 

 

Rysunek 5.22 Oddziaływania pomiędzy dwurdzeniowy jednostkami w 4e. (i=-x, -y, -z+1; ii=x-1, y, z-1; 

iii=x-1, y, z; iv=-x+1, -y+1, -z; v=x+1, y+1, z+1; vi=-x+1, -y, -z+1) 

Rozmieszczenie pofałdowanych warstw dodatkowo stabilizują odziaływania typu π⋯π 

oraz Cl⋯π. Ten typ organizacji dwurdzeniowych jednostek determinuje powstawanie wąskich 

jednowymiarowych kanałów rozciągających się wzdłuż kierunku krystalograficznego [100] 

zajmowanych przez cząsteczki acetonitrylu (Rysunek 5.23). Objętość kanałów zajmuje około 

14.6% objętości komórki elementarnej.91  

 

Rysunek 5.23 Porównanie samoorganizacji warstw zbudowanych z dwurdzeniowych 

kationowych jednostek w kształcie litery X dla związków koordynacyjnych miedzi(I) 

z ligandem 4Clcinatrz oraz z anionem chlorkowym (4e) i trifluorometanosulfonianowym 

(4c). 
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5.1.2.6 Podsumowanie − związki koordynacyjne miedzi(I) z N-[3-(4-(X-fenylo)-2-propen)-

1-ylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminami 

Otrzymane związki koordynacyjne miedzi(I) z zasadami Schiffa 4Clcinatrz oraz 

4Brcinatrz tworzą dyskretne układy, w których sfera koordynacyjna kationu miedzi(I) 

przyjmuje różne geometrie w zależności od użytego anionu w procesie krystalizacji. Anion 

zróżnicował rozpoznanie charakterystycznych jednostek w kształcie litery X co wpłynęło na 

otrzymanie układów z dyskretnymi lukami (4a, 4b) lub z wąskimi kanałami (4c, 4d, 4e, 5c, 5e) 

(Rysunek 5.24).  

 

Rysunek 5.24 Motywy strukturalne dla związków koordynacyjnych miedzi(I) dla 

monohalogenopochodnych zasad Schiffa zbudowanych na podstawie aldehydów 

cynamonowych. 

Dla związków koordynacyjnych miedzi(I) z ligandami 4Clcinatrz oraz 4Brcinatrz, 

dobór anionu jest kluczowy i determinuje rozmieszczenie dwurdzeniowych jednostek. 

Natomiast rodzaj atomu halogenu (Br lub Cl) nie wpływa znacząco na rozpoznanie molekularne 

(5c i 5e są odpowiednio izostrukturalne z 4c i 4e). Być może wynika to z faktu, że w tych 

przypadkach (c i e) jony miedzi(I) nie wykazują preferencji tworzenia oddziaływań Cu⋯X. Jest 

to jedynie przepuszczenie gdyż nie otrzymano dla porównania układów 5a i 5b. Zestawienie 

konformacji pierścieni sześcioczłonowych Cu2N4 w tych układach zaprezentowano na 

Rysunku  5.25.  
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Rysunek 5.25 Konformacje pierścieni Cu2N4 w układach 4a−e. 

Wydłużenie łańcucha węglowego pomiędzy pierścieniami aromatycznymi liganda 

spowodowało zmianę samoorganizacji dwurdzeniowych jednostek uniemożliwiającą 

powstawanie jednowymiarowych kanałów o dużej objętości. Modyfikacja ta zaowocowała 

wzajemnym rozpoznaniem ugrupowań −N=C−C=C− w 4a, które pod wpływem czynnika 

zewnętrznego jakim są promienie UV ulega fotochemicznej reakcji [2+2] tworząc nową formę 

4a***.  

5.2 Struktury krystaliczne związków koordynacyjnych miedzi(I) 

z dihalogenopodstawionymi zasadami Schiffa 

Do zbadania wpływu dodatkowego atomu halogenu w pierścieniu fenylowym liganda 

na motyw strukturalny i właściwości fizyczne związków koordynacyjnych miedzi(I) 

wykorzystano zasady Schiffa, które mają podstawione w pierścieniu fenylowym liganda atomy 

halogenu w pozycji orto- i para-: (N-[(E)-(2,4-dichlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-

amina (24dClPhatrz) (6), N-[(E)-(2-fluro-4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

(2F4BrPhatrz) (7) ) oraz meta- i para- (N-[(E)-(3,4-dichlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-

amina (34dClPhatrz) (8), N-[(E)-(3-fluoro-4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

(3F4BrPhatrz) (9), N-[(E)-(3-bromo-4-fluorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-amina 

(3Br4FPhatrz) (10)) (Rysunek 5.26). Do otrzymywania związków koordynacyjnych tak jak  

w poprzednich przykładach wykorzystywano różne sole miedzi(I). Związki w postaci 

krystalicznej nadające się do pomiarów dyfrakcyjnych otrzymano dla następujących soli 

miedzi(I): dla 24dClPhatrz z tetrafluoroboranem miedzi(I) (6a) oraz nadchloranem miedzi(I) 

(6b), (6b1), dla 2F4BrPhatrz z tetrafluoroboranem miedzi(I) (7a), (7a1), nadchloranem 

miedzi(I) (7b) oraz trifluorometanosulfonianem miedzi(I) (7c), dla 34dClPhatrz 

z tetrafluoroboranem miedzi(I) (8a), nadchloranem miedzi(I) (8b), trifluorometanosulfonianem 
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miedzi(I) (8c) oraz heksafluorofosforanem miedzi(I) (8d), dla 3F4BrPhatrz  

z trifluorometanosulfonianem miedzi(I) (9c), (9c1), dla 3Br4FPhatrz z tetrafluoroboranem 

miedzi(I) (10a) i trifluorometanosulfonianem miedzi(I) (10c).  

 

Rysunek 5.26 Wzory strukturalne dihalogenopochodnych zasad Schiffa.  

5.2.1 Związki koordynacyjne miedzi(I) z N-[(E)-(2,4-dichlorobenzylideno]-

4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (24dClPhatrz) (6) 

Dla liganda N-[(E)-(2,4-dichlorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą 

(24dClPhatrz) (6) otrzymano 3 związki w postaci krystalicznej w tym jeden z tetrafluroboranem 

miedzi(I) (6a) i dwa z nadchloranem miedzi(I) (6b, 6b1). Dla nadchloranu zaobserwowano 

powstawanie dwóch form krystalicznych. Bezbarwne kryształy krystalizowały jako pierwsze 

(6b) po oddzieleniu ich od roztworu, w roztworze macierzystym po jakimś czasie pojawiły się 

żółte kryształy (6b1). Otrzymane układy 6a i 6b są izostrukturalne i prezentują typowy motyw 

strukturalny z jednowymiarowymi kanałami (porównywalny z 1a i 1b). Kryształy tych 

związków są nietrwałe i matowieją na powietrzu. Związek 6b1 to jednowymiarowy polimer 

koordynacyjny z jonami miedzi(I) o tetraedrycznej sferze koordynacyjnej. Kryształy związku 

6b1 są trwałe na powietrzu.  

5.2.1.1 [Cu2(μ-24cClPhatrz)2(24dClPhatrz)2](BF4)2·3.34CH3CN (6a) oraz  

Cu2(μ-24dClPhatrz)2(24dClPhatrz)2](ClO4)2·4CH3CN (6b) 

Związki 6a i 6b są izostrukturalne i prezentują ten sam motyw strukturalny co 1a i 1b. 

Dwurdzeniowa jednostka w kształcie litery X zbudowana jest podobnie jak 1a i 1b. Sfera 

koordynacyjna jonu miedzi(I) została przedstawiona w Tabeli  15 w Uzupełnieniu. Parametry 

sześcioczłonowego pierścienia Cu2N4 są bliskie wartościom występującym w 1b. Odchylenie 

monodentnie skoordynowanych ligandów od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery 

mostkujące atomy azotu wskazuje na konformację krzesłową (odległość pomiędzy płaszczyzną 

zdefiniowaną przez trzy skoordynowane atomy azotu a jonem miedzi(I) wynosi 0.079(3) Å 
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(6a), 0.076(5) Å (6b), odległość jonu metalu od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery 

mostkujące atomy azotu wynosi 0.181(5) Å (6a) 0.176(2) Å (6b), kąt dwuścienny Cu−N−N−Cu 

wynosi 12.4(5)o (6a) 12.0(2)o (6b), odległość pomiędzy jonami miedzi(I)  

w pierścieniu wynosi 3.519(2) Å (6a), 3.527(3) Å (6b)) (Tabela 22). Organizowanie 

dwurdzeniowych jednostek w warstwy i oddziaływania pomiędzy nimi są identyczne jak w 1a 

i 1b (dominują oddziaływania Cl⋯Cl, Cu⋯Cl, π⋯π). To co odróżnia te dwa układy od 

poprzednich to obecność atomu chloru w pozycji orto- pierścienia fenylowego liganda, który 

skierowany jest do światła kanału i tworzy oddziaływania z anionem. Cząsteczki 

rozpuszczalnika w kanale stanowią 23% (652.4 Å3)91 (6a) oraz 22.4% (641.7 Å3)91  (6b) 

objętości komórki elementarnej. Wymiana atomu wodoru na atom halogenu zmieniła otoczenie 

chemiczne kanału. Taka zmiana mogła wpłynąć na właściwości sorpcji/desorpcji tego układu. 

Związek 1b posiadał zdolność sorpcji cząsteczek organicznych o różnych wielkościach 

i z różnymi grupami funkcyjnymi. Biorąc pod uwagę fakt, że układy 6a i 6b są izostrukturalne 

dalsze eksperymenty wykonywałam dla kryształów 6a. Pomiary DSC wykonano w cyklu 

grzania i chłodzenia (Rysunek 5.27b). Krzywą TGA−DSC przedstawiono na Rysunku 5.27a. 

Ubytek masy na krzywej TGA−DSC jest obserwowany do temperatury 140 oC i odpowiada 

ubytkowi około 9.1% masy próbki co w przybliżeniu odpowiada masowej zawartości 

acetonitrylu (9.8%). Ubytek masy (usunięcie rozpuszczalnika z próbki) generuje strukturalną 

przemianę fazową w zakresie 120 − 140 oC, która jest nieodwracalna (Rysunek 5.27b). 

a) 

 

b) 

 

Rysunek 5.27. a) Krzywe TGA i DSC dla 6a, b) Krzywa DSC dla 6a. 

Strukturę związku po przemianie fazowej (desorpcja) otrzymano w wyniku wygrzania 

kryształu do temperatury 140 oC (6a*). Dane krystalograficzne zestawiono w Tabeli 8  

w Uzupełnieniu (str. 116) a sferę koordynacyjną jonu miedzi(I) w Tabeli  15 w Uzupełnieniu 

(str. 124). W wyniku desorpcji doszło do reorganizacji ligandów w dwurdzeniowych 
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jednostkach, które obróciły się o 180o wokół wiązania N3−N4 (Rysunek 5.28). Przed desorpcją 

wychylenie pierścienia triazolowego od płaszczyzny pierścienia Cu2N4, w ligandzie 

skoordynowanym monodentnie, wynosiło 21.2(4)o  po desorpcji 9.1(8)o. Z kolei w ligandzie 

mostkowym zmieniła się orientacja pierścienia fenylowego względem pierścienia 

triazolowego. Kąt między płaszczyznami tych pierścieni przed desorpcją wynosił 6.4o, a po 

desorpcji 10.9o. 

 

Rysunek 5.28 Porównanie dwurdzeniowych jednostek oraz anionu przed (6a) (cieniowanie) 

i po desorpcji (6a*). 

Zmiany te powodują, że przestrzenie wcześniej zajmowane przez cząsteczki 

rozpuszczalnika w 6a* zajmują pierścienie fenylowe ligandów z sąsiedniej warstwy. 

Rozpoznanie sąsiednich dwurdzeniowych jednostek odbywa się na drodze oddziaływań 

halogenowych Cl⋯Cl (3.368(12) Å) pomiędzy atomami chloru w pozycji orto- oraz para- 

(przed desorpcją oddziaływania Cl⋯Cl (3.117(9) Å) występują pomiędzy atomami chloru 

w pozycji para-). Odległość atomów chloru w pozycji para- od jonów miedzi(I), zwiększyła 

się o 0.2 Å. Na skutek usunięcia rozpuszczalnika z układu dochodzi do zamknięcia kanałów 

(Rysunek 5.29).  



 
73 

 

 

Rysunek 5.29 Przemiana strukturalna w wyniku desolwatacji 6a → 6a*. 

Obecność atomu chloru w pozycji orto- zmienia natomiast zdolności sorpcyjne tego 

układu. Przeprowadzono próby dla rozpuszczalników organicznych z różnymi grupami 

funkcyjnymi, które były również badane dla 1b (etanol, propionitryl, benzonitryl, glutaronitryl, 

heksan, hepten, nitrometan, o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen, butan-2-ol, toluen, tetrahydrofuran). 

Kryształy umieszczano w oparach rozpuszczalnika na 24 h (w przypadku braku stwierdzenia 

sorpcji po tym czasie, przedłużano czas do kilku dni i powtarzano pomiary). W przypadku 

toluenu, propionitrylu, glutaronitrylu, nitrometanu kryształy uległy zniszczeniu pod wpływem 

oparów (Rysunek 5.30). Dla ksylenów, heksanu i heptenu nie zaobserwowano sorpcji. Dla 

pozostałych (benzonitryl (6a_PhCN), butan-2ol (6a_bu2OH), etanol (6a_EtOH), 

tetrahydrofuran (6a_THF) zaobserwowano i potwierdzono sorpcję na podstawie danych 

dyfrakcyjnych. Dane krystalograficzne oraz prezentacja części asymetrycznej dla 6a po 

sorpcjach oraz 6a* zostały przedstawione w Tabeli 8 oraz na Rysunku 8.3 na stronie 116  

w Uzupełnieniu. Cząsteczki acetonitrylu podobnie jak w 1b rozpoznawane są poprzez 

oddziaływania C−H⋯N których donorami są atomy węgla pochodzące od pierścienia 

triazolowego jednej warstwy i atomy węgla pierścienia fenylowego należące do sąsiedniej 

warstwy. Dodatkowo cząsteczki acetonitrylu oddziaływują z anionem poprzez oddziaływania 

typu C−H⋯F, a także pomiędzy sobą poprzez oddziaływania typu C−H⋯N. Na podstawie 

badań dyfrakcyjnych można zauważyć, że mniejsze objętościowo cząsteczki gościa są bardziej 

nieuporządkowane w kanale. Jedynie w przypadku benzonitrylu cząsteczki są uporządkowane, 

tworzą pomiędzy sobą oddziaływania π⋯π i są one rozpoznawane przez dwurdzeniowe 

jednostki poprzez oddziaływania C−H⋯N. Zaabsorbowane cząsteczki etanolu są 

nieuporządkowane. Wzdłuż kanału tworzą oddziaływania O−H⋯O oraz C−H⋯O a przez 

dwurdzeniowe jednostki rozpoznawane są poprzez oddziaływania C−H⋯O z tymi samymi 

grupami jak w przypadku acetonitrylu oraz poprzez oddziaływania C−H⋯Cl, których 

akceptorem jest atom chloru Cl1 skierowany do wnętrza kanału. Podobnie jest z rozpoznaniem 
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cząsteczek butanolu. Cząsteczki tetrahydrofuranu rozpoznawane są poprzez oddziaływania 

C−H⋯O, C−H⋯Cl oraz C−H⋯F (Rysunek 5.31).  

 

Rysunek 5.30 Rozpad kryształów 6a pod wpływem oparów toluenu. 

 

Rysunek 5.31 Sorpcja w 6a. 

5.2.1.2 [Cu(μ-24dClPhatrz)2]nClO4·2CH3CN (6b1) 

Związek 6b1 to jednowymiarowy polimer koordynacyjny, który krystalizuje w układzie 

jednoskośnym w typie grup przestrzennych P21/n. W części asymetrycznej komórki 

elementarnej znajduje się jeden jon miedzi(I), dwa skoordynowane ligandy 24dClPhatrz 

rozróżnione literami A i B, jeden anion nadchloranowy oraz cząsteczki acetonitrylu. Jony 

miedzi(I) skoordynowane są poprzez cztery atomy azotu ligandów 24dClPhatrz w związku 

z czym ich sfera koordynacyjna to zniekształcony tetraedr (Tabela 16, str. 124). Atomy azotu 

N1 i N2 ligandów A i B pełnią rolę mostka koordynacyjnego pomiędzy kolejnymi jonami 

miedzi(I) w łańcuchu tworząc sześcioczłonowy pierścień Cu2N4. Odległość pomiędzy jonami 
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miedzi(I) w pierścieniu wynosi 3.747(5) Å i jest o około 0.2 Å większa od wielkości 

obserwowanych dla wcześniej opisywanych układów dyskretnych. Kąty torsyjne wewnątrz 

pierścienia przyjmują wartości: 14.5(6)o, -12.6(4)o, 12.3(1)o, -14.5(6)o, 12.6(4)o, -12.3(1)o, 

odległość jonu miedzi(I) od płaszczyzny zdefiniowanej przez trzy skoordynowane do niego 

atomy azotu wynosi 0.586(3) Å, a odległość od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery 

mostkujące atomy azotu wynosi 0.209(7) Å (Tabela 22). Parametry te wskazują na konformację 

krzesłową pierścienia Cu2N4. Ligandy A i B w łańcuchu ustawione są w stosunku do siebie pod 

kątem 64.18o (wartość mierzona pomiędzy płaszczyznami pierścieni triazolowych). Pomiędzy 

ligandami różnoimiennymi, wzdłuż kierunku [100] w którym rozciąga się łańcuch polimerowy 

upakowują się cząsteczki acetonitrylu i aniony (Rysunek 5.32). Anion nadchloranowy jest 

rozpoznawany poprzez oddziaływania typu O⋯π (pierścień triazolowy liganda A), C−H⋯O 

oraz O⋯Cl dla których donorem jest atom węgla pierścienia triazolowego i atom chloru liganda 

B. Wzdłuż tego kierunku aniony i cząsteczki rozpuszczalnika tworzą łańcuch oddziaływań typu 

O⋯π i C−H⋯O. Oddziaływania typu π⋯π (3.762(4) Å) pomiędzy pierścieniem fenylowym 

(ligand B) a grupą iminową (ligand A) sąsiednich łańcuchów polimerowych determinują ich 

ułożenie względem siebie w przestrzeni (Rysunek 5.32) powodując powstawanie 

jednowymiarowych kanałów, rozciągających się wzdłuż kierunku krystalograficznego [100]. 

Na brzegach tego kanału znajduje się anion i jedna z niezależnych cząsteczek acetonitrylu, która 

jest uporządkowana w sieci. Druga krystalograficznie niezależna cząsteczka acetonitrylu 

znajduje się w centralnej części kanału i jest nieuporządkowana. Objętość zajmowana przez 

cząsteczki rozpuszczalnika zajmuje 973 Å3 co stanowi 30.6% objętości komórki elementarnej 

(obliczono za pomocą programu PLATON91). Wartość ta jest większa niż w przypadku 

dwurdzeniowych układów z jednowymiarowymi kanałami. Cząsteczki rozpuszczalnika 

znajdujące się w środku kanału zajmują 22.6% (718.7 Å3) objętości komórki elementarnej. Ze 

względu na obecność anionu nadchloranowego w sieci krystalicznej nie było możliwe 

przeprowadzenie badań termicznych tego układu w celu detekcji przemian fazowych 

i stabilności termicznej. Kryształy tego związku o barwie żółtej wykazywały stabilność na 

powietrzu.  
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Rysunek 5.32 Upakowanie 6b1 z oddziaływaniami 1D polimeru. Projekcja wzdłuż 

kierunku [100] (24dClPh – 2,4-dichlorobenzen). 

5.2.2 Związki koordynacyjne miedzi(I) z N-[(E)-(2-fluoro-4-

bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą (2F4BrPhatrz) (7) 

W wyniku syntezy związków koordynacyjnych miedzi(I) z 2F4BrPhatrz otrzymano 

cztery związki w postaci krystalicznej z tetrafluroboranem 7a oraz 7a1, z nadchloranem 7b oraz  

z triflurometanosulfonianem 7c.  

5.2.2.1 [Cu2(μ-2F4BrPhatrz)2(2F4BrPhatrz)2](BF4)2·4CH3CN (7a) 

W wyniku krystalizacji zasady Schiffa 2F4BrPhatrz z tetrafluoroboranem miedzi(I) 

otrzymano związek koordynacyjny w postaci dwurdzeniowego kompleksu. Jego budowa jest 

analogiczna do poprzednio opisanych dwurdzeniowych układów 1a, 1b, 2c, 6a, 6b. Geometria 

sfery koordynacyjnej jonu miedzi(I) została przedstawiona w Uzupełnieniu w Tabeli  15 na 

stronie 122. Parametry określające konformację sześcioczłonowego pierścienia 

koordynacyjnego są zbliżone do wymienionych wcześniej układów i posiadają taką samą 

konformację. Odległość pomiędzy płaszczyzną zdefiniowaną przez trzy skoordynowane atomy 

azotu a jonem miedzi(I) wynosi 0.104(9) Å, odległość jonu metalu od płaszczyzny 

zdefiniowanej przez cztery mostkujące atomy azotu wynosi 0.159(4) Å, kąt dwuścienny 

Cu−N−N−Cu wynosi 10.8(5)o, odległość pomiędzy jonami miedzi(I) w pierścieniu wynosi 

3.507(2) Å (Tabela 22). Podobnie jak dla wyżej wymienionych przypadków w temperaturze 
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około 120 oC usuwany jest rozpuszczalnik z sieci i obserwuje się przemiany strukturalne, które 

prowadzą do zamknięcia kanałów (7a*). Inne atomy halogenu w pozycji orto- (fluor) i para- 

(brom) w pierścieniu fenylowym liganda wpłynęły na mechanizm procesu desorpcji 

(Rysunek 5.33).   

 

Rysunek 5.33 Przemiana strukturalna w wyniku desolwatacji 7a → 7a*. 

W wyniku desorpcji pierścień fenylowy liganda skoordynowanego w sposób 

monodentny uległ rotacji o 180o wokół wiązania C1A−C2A. Pierścienie fenylowe ligandów 

4Br2FPhatrz uległy także przemieszczeniu (rotacji) względem pierścieni triazolowych 

(5.7(11)o przed, 17.7(12)o po desorpcji dla liganda B i 10.2(10)o przed i 16.6(10)o po desorpcji 

dla liganda A). Ligand skoordynowany monodentnie po desorpcji odchylił się w stosunku do 

pierścienia Cu2N4 (11.7(9)o przed, 23.5(11)o po desorpcji). Podobnie jak  przypadku 1b czy 6a 

reorganizacja dwurdzeniowych jednostek doprowadziła do zaniku oddziaływań Br⋯Br oraz 

Cu⋯Br w zamian których powstały C−H⋯Br oraz Br⋯π (3.735(8) Å), a atom fluoru w pozycji 

orto- stał się akceptorem oddziaływań C−H⋯F. Odległość atomu bromu Br1A od jonu 

miedzi(I) uległa zwiększeniu z 3.252(6) Å do 3.625(12) Å. 

5.2.2.2 [Cu(μ-2F4BrPhatrz)2]nBF4·CH3CN (7a1), [Cu(μ-2F4BrPhatrz)2]nCLO4·CH3CN 

(7b), [Cu(μ-2F4BrPhatrz)2]nCF3SO3·CH3CN (7c) 

Związki 7a1, 7b oraz 7c to polimery koordynacyjne krystalizujące w układzie 

jednoskośnym w typie grup przestrzennych P21/c (7a1 oraz 7b są izostrukturalne). W części 

asymetrycznej komórki elementarnej znajduje się jon miedzi(I) skoordynowany poprzez dwa 

ligandy 2F4BrPhatrz (A i B), jeden anion (tetrafluoroboranowy (7a1), nadchloranowy (7b) 

oraz trifluorometanosulfonianowy (7c)) oraz cząsteczka acetonitrylu. Jony miedzi(I) 

skoordynowane poprzez atomy azotu N1 i N2 posiadają sferę koordynacyjną o geometrii 

zniekształconego tetraedru (Tabela 16, str. 124). Sąsiednie jony miedzi(I) połączone są dwoma 
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mostkami N1−N2, co prowadzi do utworzenia sześcioczłonowych pierścieni Cu2N4. Kolejne 

pierścienie Cu2N4 których częścią wspólną są jony miedzi(I), tworzą łańcuchy. Odległość 

pomiędzy jonami miedzi(I) jest dłuższa od tych występujących w układach dyskretnych 

i wynosi odpowiednio 3.775(8) Å (7a1), 3.792(7) Å (7b), 3.829(10) Å (7c). Kąt dwuścienny 

Cu−N−N−Cu wynosi 16.2(4)o (7a1), 15.8(4)o (7b), 17.5(6)o (7c). Odległość jonu miedzi(I) od 

płaszczyzny zdefiniowanej przez trzy skoordynowane do niego atomy azotu wynosi 0.568(9)o 

(7a1), 0.581(4)o (7b), 0.613(6)o (7c). Odległość od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery 

mostkujące atomy azotu wynosi 0.111(2) Å (7a1), 0.125(7) Å (7b), 0.050(3) Å (7c) 

(Tabela 22). Parametry te wskazują na konformację krzesłową pierścienia Cu2N4. 

Jednowymiarowy łańcuch polimerowy rozciąga się wzdłuż kierunku krystalograficznego [001] 

(Rysunek 5.35). W przypadku soli tetrafluoroboranowej ligandy A i B, należące do jednego 

pierścienia Cu2N4, ustawione są względem siebie pod kątem 62.71o (dla soli nadchloranowej: 

63.46o, dla soli trifluorometanosulfonowej: 69.38o) (wartość mierzona pomiędzy 

płaszczyznami wyznaczonymi przez atomy pierścienia triazolowego). W przypadku polimeru 

6b1 ligandy są płaskie tzn. pierścień triazolowy leży w jednej płaszczyźnie z pierścieniem 

fenylowym. W przypadku 7a1, 7b oraz 7c zarówno fragment iminowy jak i pierścień fenylowy 

liganda są wychylone względem płaszczyzny jego pierścienia triazolowego (kąt pomiędzy 

płaszczyzną pierścienia fenylowego i triazolowego wynosi 56.8o w przypadku liganda A i 58.7o 

w przypadku liganda B dla 7a1 i 7b oraz 46.5o dla liganda A oraz  60.2o dla liganda B w 7c. 

Wzdłuż kierunku [010] kolejne łańcuchy polimerowe ułożone są w ten sposób, że pierścienie 

fenylowe jednego łańcucha tworzą wzdłuż kierunku [001] oddziaływania π⋯π stakingowe 

(3.842(8) Å) pomiędzy ligandami B sąsiednich łańcuchów (pierścienie triazolowe tych 

ligandów ustawione są względem siebie pod kątem 130.0(2)o) (Rysunek 5.34a) i analogicznie 

ligandy A tworzą oddziaływania π⋯π stakingowe (3.849(5) Å) z ligandami A (kąt między 

pierścieniami triazolowymi ligandów A sąsiednich łańcuchów jest równy 104.9(12)o). Wzdłuż 

kierunku [100] kolejne łańcuchy polimerowe oddziałują ze sobą poprzez wiązania typu F⋯π 

(grupa iminowa) (2.787(9) Å) (pomiędzy ligandami B) oraz C−H⋯N (pomiędzy ligandami A). 

Następstwem takiej organizacji kationowych łańcuchów polimerowych jest powstawanie 

kanałów o przekroju rombu wzdłuż kierunku krystalograficznego [001] (Rysunek 5.35). 

Kanały te zajęte są poprzez aniony tetrafluoroboranowe (7a1) oraz cząsteczki acetonitrylu 

powiązane ze sobą oddziaływaniami typu F⋯π oraz C−H⋯F. Aniony tetrafluoroboranowe 

tworzą z ligandami B oddziaływania typu C−H⋯F których donorami są atomy węgla 

pierścienia triazolowego jednego łańcucha i atom węgla C3B pierścienia fenylowego 
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pochodzącego z sąsiedniego łańcucha. Tworzą także oddziaływanie halogenowe F⋯Br 

z trzecim łańcuchem (Rysunek 5.34b). Cząsteczka acetonitrylu jest rozpoznawana przez 

ligandy A sąsiednich łańcuchów poprzez oddziaływanie F⋯N, a także poprzez oddziaływania 

Br1A⋯N (Rysunek 5.34b). Podobne rozpoznanie występuje w 7b. 

a) b) 

 
 

Rysunek 5.34 a) oddziaływania π⋯π pomiędzy pierścieniami fenylowymi liganda w 7a1 

b) odziaływania anionu oraz rozpuszczalnika z ligandami w 7a1. (2F4BrPh – 2-fluoro-4-

bromofenyl, trz – triazol), cząsteczki rozpuszczalnika i jego oddziaływania zostały 

wycieniowane ze względu na przejrzystość rysunku. (i=1-x, y, 1-z; ii=x, -1+y, z; iii=x, ½-y, ½+z; iv=x, 1+y, z) 

W 7c, tak samo jak w 7a1 i 7b, występują oddziaływania π⋯π stakingowe (3.934(7) Å 

pomiędzy ligandami A. Zastosowanie objętościowo większego anionu w 7c znacząco wpłynęło 

na oddziaływania ligandów B, które w 7a1 i 7b, a także w 7c oddziałują z anionami. 

Porównanie upakowania w 7a1 i 7c zostało przedstawiono na Rysunku  5.35.  

a) 

 

b) 

 

Rysunek 5.35. a) Upakowanie 7a1 b) upakowanie 7c. 

W porównaniu do wyżej opisanych struktur 7a1 i 7b, w 7c nastąpiło przesunięcie 

pierścieni fenylowych ligandów B względem siebie, tak że zamiast oddziaływań stakingowych 

pomiędzy pierścieniami fenylowymi obserwowane są oddziaływania typu π⋯π (3.725(7) Å) 

pomiędzy pierścieniami fenylowymi a grupą iminową (Rysunek 5.36). Natomiast 

oddziaływania typu C−H⋯F zostały zastąpione oddziaływaniami halogenowymi F⋯F 
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(2.845(10) Å). Dodatkowo oddziaływanie Br1A⋯N, w którym w 7a1 uczestniczy cząsteczka 

acetonitrylu, w 7c zostało zastąpione oddziaływaniem C−H⋯N, którego donorem jest atom 

węgla pierścienia triazolowego liganda A oraz wiązaniem halogenowym Br⋯Br (3.648(11) Å) 

pomiędzy ligandami A. 

 

Rysunek 5.36 oddziaływania π⋯π pomiędzy pierścieniami fenylowymi liganda w 7c 

(2F4BrPh – 2-fluoro-4-bromofenyl). 

Stabilność termiczna 7a1 oraz 7c została określona za pomocą metody TGA−DSC. 

Wykres prezentujący stabilność termiczną 7a1 oraz 7c został przedstawiony na Rysunku  5.37.  

W przypadku soli tetrafluoroboranowej ubytek masy w przedziale temperatur 90 − 140 oC 

wynosi 6% i w przybliżeniu odpowiada procentowej zawartości acetonitrylu w sieci (5.5%). 

Rozpad układu rozpoczyna się w temperaturze 180 oC. W przypadku soli 

trifluorometanosulfonowej 5% ubytek masy występuje w tym samym zakresie 

temperaturowym i odpowiada procentowej zawartości acetonitrylu w sieci (5.2%). Polimer jest 

stabilny do temperatury 250 oC. 

a)

 

b) 

 

Rysunek 5.37. Krzywe TGA i DSC dla 7a1 (a) oraz 7c (b). 
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5.2.3 Związki koordynacyjne miedzi(I) z N-[(E)-(3,4-dichlorobenzylideno]-

4H-1,2,4-triazolo-4-aminą 34dClPhatrz (8) 

W wyniku krystalizacji zasady Schiffa N-[(E)-(3,4-dichlorobenzylideno]-4H-1,2,4-

triazolo-4-aminy (34dClPhatrz) (8) z solami miedzi(I) otrzymano 4 polimery koordynacyjne. 

Dla soli tetrafluoroboranowej, nadchloranowej i trifluorometanosulfonowej otrzymano 

izomorficzne polimery o topologii helikalnej (8a, 8b i 8c) zaś dla heksafluorofosforanowej 

liniowy polimer koordynacyjny (8d). Procedura syntezy układów została opisana w część 

doświadczalnej. Dla tego liganda obserwowano powstawanie tylko jednej formy krystalicznej, 

dla wszystkich soli miedzi(I). W przypadku układów helikalnych opracowano metodę syntezy 

związków na dużą skalę.  

5.2.3.1 [Cu(μ-34dClPhatrz)2]nBF4·3CH3CN (8a), [Cu(μ-34dClPhatrz)2]nCLO4·3CH3CN 

(8b), [Cu(μ-34dClPhatrz)2]nCF3SO3·3CH3CN (8c) 

Otrzymane związki 8a, 8b i 8c są izostrukturalne w związku z tym poniższy opis 

strukturalny przeprowadzono dla wybranego układu 8c. Jednowymiarowy polimer 

koordynacyjny 8c krystalizuje w układzie tetragonalnym w typie grup przestrzennych I41/a. 

W części asymetrycznej komórki elementarnej znajduje się jon miedzi(I), dwa skoordynowane 

ligandy 34dClPhatrz, anion trifluorometanosulfonianowy oraz trzy nieuporządkowane 

cząsteczki acetonitrylu. Wszystkie atomy znajdują się w pozycjach ogólnych. Sfera 

koordynacyjna jonu miedzi(I) posiada geometrię tetraedryczną (koordynacja poprzez atomy 

azotu pochodzące od czterech ligandów) (Tabela 17, str. 125). Kolejne jony miedzi są ze sobą 

połączone poprzez mostki N1−N2 tworząc sześcioczłonowy pierścień Cu2N4  

i jednowymiarowy helikalny łańcuch. Odległość pomiędzy jonami miedzi(I) w pierścieniu 

Cu2N4, podobnie jak we wcześniej opisanych polimerach jest dłuższa o ok. 0.2 Å od 

odpowiednich odległości Cu⋯Cu dwurdzeniowych związków koordynacyjnych i wynosi 

3.745(8) Å. Odległość jonu miedzi(I) od płaszczyzny zdefiniowanej przez trzy skoordynowane 

do niego atomy azotu wynosi 0.734(8)o. Kąty torsyjne dla pierścienia Cu2N4 wynoszą 

odpowiednio: -11.8(9)o[N2B−N1B−Cu1i−N2A], 0.4(7)o[N1B−Cu1i−N2A−N1A], 

18.7(4)o[Cu1i−N2A−N1A−Cu1], -26.0(7)o[N2A−N1A−Cu1−N2B], 

14.0(6)o[N1A−Cu1−N2B−N1B], 2.5(6)o[Cu1−N2B−N1B−Cu1i] (i=-y+3/4, x+1/4, z+1/4) 

(Tabela 22). Parametry te wskazują na konformację skręconej łodzi Cu2N4. Kolejne pierścienie 

Cu2N4 układają się w helikalny łańcuch o symetrii 41 i 43 rozwijający się wzdłuż kierunku 

krystalograficznego [001]. Dwa krystalograficznie niezależne ligandy (A i B) są prawie płaskie 
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– kąt pomiędzy płaszczyznami wyznaczonymi przez atomy należące do pierścienia fenylowego 

i triazolowego wynosi 13.7o dla liganda A i 11.3o dla liganda B. Różnica pomiędzy ligandem A 

i B występuje także w położeniu atomu chloru Cl1, znajdującego się w pozycji meta- 

pierścienia fenylowego, względem wiązania iminowego C=N (pierścień fenylowy liganda A 

jest obrócony dookoła wiązania C−C w przybliżeniu o 180o w stosunku do liganda B) 

(Rysunek 5.38).  

 

Rysunek 5.38 Konformacja ligandów A i B w 8c. 

Ligandy budujące ten sam pierścień Cu2N4 nie leżą w jednej płaszczyźnie. Kąt 

pomiędzy pierścieniami triazolowymi ligandów A i B należących do jednego pierścienia Cu2N4 

wynosi 19.6o. Helikalne ułożenie łańcucha powoduje powstawanie oddziaływań typu π⋯π 

(3.874(8) Å) pomiędzy pierścieniami fenylowymi ligandów A i B należących do co drugiego 

pierścienia Cu2N4 łańcucha helikalnego. W kierunku luk, utworzonych wzdłuż łańcucha 

pomiędzy kolejnymi parami ligandów połączonych oddziaływaniami π⋯π skierowane są 

pierścienie fenylowe sąsiednich łańcuchów (Rysunek 5.39). Sąsiednie łańcuchy są 

rozpoznawane poprzez oddziaływania z udziałem atomu chloru typu C−H⋯Cl, Cl⋯N (atom 

chloru w pozycji meta-) oraz Cl⋯π (atom chloru w pozycji para-).  

 

Rysunek 5.39. Odziaływania π⋯π pomiędzy pierścieniami fenylowymi sąsiednich łańcuchów 

w 8c. 
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Opisane wyżej rozpoznanie determinuje powstawanie kanałów, o kwadratowym 

przekroju, pomiędzy kolejnymi łańcuchami, które rozciągają się wzdłuż kierunku [001] 

(Rysunek 5.40). Naroża kanałów zajmowane są przez aniony, a ich centralna część poprzez 

cząsteczki rozpuszczalnika, które zajmują 23.8% objętości komórki elementarnej (2976 Å3) 

(dla pochodnej 8a i 8b wartości te wynoszą odpowiednio: 26% (3275 Å3) oraz 22.9% 

(2717 Å3))91. Do wnętrza kanału skierowane są pierścienie fenylowe ligandów oraz atomy 

fluoru (8a, 8c) lub tlenu (8b) pochodzące od anionu.  

 

Rysunek 5.40. Jednowymiarowy kanał w 8c. Projekcja wzdłuż kierunku [001]. 

Dodatkowy atom halogenu w pozycji meta- pierścienia fenylowego liganda sprzyja 

krystalizacji jednowymiarowych polimerów koordynacyjnych o topologii helikalnej. 

Stabilność tych układów została określona metodami termicznymi (Rysunek 5.41). Związek 8c 

jest trwały do temperatury 260 oC. W przedziale temperatur 60 − 120 oC oraz 160 − 180 oC 

obserwowany jest spadek masy o sumarycznej wartości ok. 7% co w przybliżeniu odpowiada 

procentowej zawartości cząsteczek rozpuszczalnika w krysztale (Rysunek 5.41a). Pochodna 

tetrafluoroboranowa również jest trwała do temperatury 260 oC, a ubytek masy przed 

rozkładem jest analogiczny do 8c (Rysunek 5.41c). Analiza DSC wykazała odwracalną, 

strukturalną przemianę fazową obserwowaną w cyklu grzania i chłodzenia w zakresie 

temperaturowym 100 − 140 oC (Rysunek 5.41b).  
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a) b) 

  

c) 

 

Rysunek 5.41. a) Krzywe TGA i DSC dla 8c b) Krzywa DSC dla 8c c) Krzywe TGA i DTA 

dla 8a. 

Kryształy związku 8c obserwowano pod mikroskopem z przystawką 

wysokotemperaturową. Podczas ogrzewania kryształu z krokiem 15 oC na minutę od 120 oC 

(czyli w temperaturze przemiany fazowej) zaczęto obserwować zmianę zabarwienia kryształu. 

Barwa ulegała zmianie do temperatury maksymalnej czyli 180 oC. Zaobserwowano również 

powstawanie prążków prostopadłych do kierunku [001]. Podczas chłodzenia kryształu do 

temperatury pokojowej zaobserwowano delikatną zmianę zabarwienia kryształu jednak nie 

wrócił on do pierwotnej postaci. Zdjęcia kryształu przed podgrzaniem, po podgrzaniu do 

temperatury 180 oC oraz po ochłodzeniu do temperatury pokojowej przedstawiono na 

Rysunku  5.42a. Wykonano również zdjęcia dla kryształu podgrzanego do temperatury 240 oC. 

Kryształ uległ zmatowieniu i po ochłodzeniu nie odzyskał pierwotnej postaci (Rysunek 5.42b). 
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Rysunek 5.42. Zdjęcia kryształu 8c podczas ogrzewania za pomocą przystawki 

temperaturowej na mikroskopie do a)180oC oraz b) 240oC.  

Pomiary spektroskopowe w podczerwieni wykazują brak obecności acetonitrylu dla 

związku wygrzewanego do temperatury 180 oC (Rysunek 8.6 str. 128). Detekcja przemiany 

fazowej na dyfraktometrze monokrystalicznym nie była możliwa, kryształy po wygrzewaniu 

traciły zdolność dyfrakcyjną umożliwiającą zebranie odpowiednich danych do wyznaczenia 

struktury krystalicznej. W celu potwierdzenia zmian strukturalnych w krysztale 

przeprowadzono temperaturowe badania dyfrakcji proszkowej PXRD (Rysunek 5.43). 

 

Rysunek 5.43 Krzywe PXRD w zakresie temperatur 25 oC − 180 oC z krokiem co 10 oC 

(pierwszy i przed ostatni skan krok 5 oC) w cyklu grzania i chłodzenia. Na niebiesko 

wyróżniono dyfraktogram po przemianie strukturalnej. 
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Obserwowany jest spadek intensywności linii dyfrakcyjnych szczególnie linii 

dyfrakcyjnej przy kącie 2θ równym 6o. Po osiągnięciu temperatury 140 oC obserwowany jest 

zanik linii dyfrakcyjnych przy 15o, 22o,  23o,  a także linii dyfrakcyjnych w przedziale 26 − 30o. 

Zmiany te potwierdzają, że procesowi desorpcji towarzyszą zmiany strukturalne gospodarza. 

Za pomocą metod dyfrakcji rentgenowskiej oraz NMR sprawdzono możliwości 8c do sorpcji 

cząsteczek organicznych gdy znajdują się one w oparach rozpuszczalnika. Zaobserwowano 

sorpcję cząsteczek z różnymi grupami funkcyjnymi i o różnych wielkościach (heksan, p-ksylen, 

o-ksylen, m-ksylen, nitrometan, propionitryl, tetrahydrofuran, butan-2-ol, toluen).  

W uzupełnieniu zamieszczono dane dyfrakcyjne dla kryształów po sorpcji nitrometanu, p-,o-

ksylenu, heksanu, oraz nitrometanu (Rysunek 8.5, str. 120). Dla pozostałych rozpuszczalników 

sorpcję potwierdzono za pomocą metody 1H NMR (Rozdział 8.2 str. 120). Wielkość cząsteczek 

rozpuszczalnika wpływała na ich uporządkowanie w sieci. Im większa cząsteczka tym stopień 

nieuporządkowania mniejszy. Z uwagi na fakt, że układ jest zdolny sorbować cząsteczki 

ksylenu, przeprowadzono eksperymenty w celu sprawdzenia zdolności układu do ich rozdziału 

z mieszaniny izomerów. Kryształy umieszczono w oparach równomolowej mieszaniny 

izomerów. Przez cztery godziny w odstępach co pół godziny wykonywano pomiary NMR, 

a następnie ostatni pomiar wykonano po 28 godzinach. Trzykrotnie przeprowadzono taki 

eksperyment, którego wyniki były powtarzalne. Krótki czas ekspozycji układu na działanie 

oparów mieszaniny ksylenów sprzyja sorbowaniu cząsteczek p-ksylenu (40 − 45%) jednak po 

kilku godzinach zawartość procentowa izomerów wyrównuje się (33%). Wstępne badania na 

sorpcjometrze pokazały, że układ ten ma możliwość zaabsorbowania cząsteczek ditlenku węgla 

podczas gdy nie jest zdolny do absorpcji azotu.  

5.2.3.2 [Cu(μ-34dClPhatrz)(CN)]nPF6·CH3CN (8d) 

8d to jednowymiarowy polimer koordynacyjny o topologii liniowej krystalizujący 

w typie grup przestrzennych P21/m w układzie jednoskośnym. W części asymetrycznej 

komórki elementarnej znajduje się jon miedzi(I), jeden koordynujący ligand 34dClPhatrz, jeden 

nieuporządkowany koordynujący ligand cyjankowy oraz nieskoordynowana cząsteczka 

acetonitrylu i anion heksafluorofosforanowy (PF
6

- ). Atomy węgla i azotu cząsteczki 

acetonitrylu, a także atom fosforu i dwa atomy fluoru (F3i F4) należące do anionu leżą 

w pozycji szczególnej m. Jony miedzi(I) skoordynowane są poprzez atomy azotu N1 i N2 

dwóch mostkujących ligandów 34dClPhatrz tworząc płaski pierścień Cu2N4. Trygonalną sferę 

koordynacyjną jonu miedzi(I) (Tabela 18, str. 125) uzupełnia atom azotu lub węgla anionu 

cyjankowego (środek wiązania anionu cyjankowego odpowiada pozycji szczególnej m, co 
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sprawia, że anion jest nieuporządkowany i atomy azotu i węgla tego anionu zajmują 

ekwiwalentne pozycje w krysztale. Odległość jonu miedzi(I) od płaszczyzny zdefiniowanej 

przez trzy skoordynowane do niego atomy azotu wynosi 0.009(11) Å, odległość od płaszczyzny 

zdefiniowanej przez cztery mostkujące atomy azotu ligandów 34dClPhatrz wynosi 

0.039(11) Å, a odległość Cu⋯Cu w pierścieniu Cu2N4 wynosi 3.660(5) Å (Tabela 22). Aniony 

cyjankowe łączą ze sobą kolejne pierścienie Cu2N4 tworząc jednowymiarowy polimer 

rozciągający się wzdłuż kierunku [010]. Polimer jest płaski tzn. pierścień fenylowy, pierścień 

triazolowy, wiązanie iminowe oraz pierścień Cu2N4 leżą prawie w jednej płaszczyźnie (kąty 

między płaszczyznami mieszczą się w zakresie 1 − 3.7o). Dla wcześniej opisywanych 

polimerów jednowymiarowych obserwowano skręcenie pierścieni fenylowych względem 

wiązania iminowego. Sąsiednie nitki polimerowe tworzą oddziaływania π⋯π pomiędzy 

pierścieniem fenylowym i triazolowym (3.650(5) Å). Anion heksafluorofosforanowy tworzy 

oddziaływania wodorowe typu C−H⋯F, dla których donorami są atomy węgla z pierścienia 

triazolowego C9 i C8 sąsiednich łańcuchów (Rysunek 5.44). Łańcuchy polimerowe leżące 

w jednej płaszczyźnie tworzą między sobą oddziaływania halogenowe Cl⋯Cl (3.293(4) Å, 

w których uczestniczą atomy chloru w pozycji para-. Sąsiednie warstwy polimerowych 

łańcuchów przesunięte są względem siebie tak, że między warstwami oprócz odziaływań typu 

π⋯π występują również oddziaływania Cu⋯Cl (z pozycji meta-). 

 

Rysunek 5.44 Struktura krystaliczna 8d wraz z wybranymi oddziaływaniami.. (i= -x+1, -y-1, -z; ii=-

x+1, -y, -z; iii=-x+1, y+1/2, -z; iv=x+1, -y+1/2, z; v=x+1, y, z; vi=x, -y+1/2, z) 
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5.2.4 Związki koordynacyjne miedzi(I) z N-[(E)-(3-fluoro-4-

bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą 3F4BrPhatrz (9) 

W wyniku krystalizacji zasady Schiffa N-[(E)-(3-fluoro-4-bromobenzylideno]-4H-

1,2,4-triazolo-4-aminy (3F4BrPhatrz) (9) z solami miedzi(I) otrzymano związki w postaci 

krystalicznej jedynie dla soli trifluorometanosulfonowej. Otrzymano dwa rodzaje kryształów 

żółte igły (9c1) oraz bezbarwne bloki (9c). Dla bezbarwnej formy krystalicznej (9c) otrzymano 

model strukturalny, który mimo niskiej jakości jednoznacznie wskazuje na brak 

charakterystycznych jednowymiarowych kanałów w sieci krystalicznej. Część niezależna 9c 

jest stosunkowo duża, a analiza obrazu dyfrakcyjnego wskazuje, że powinna być jeszcze 

większa ze względu na modulację, której nie uwzględniono. Podobny problem obserwowano 

dla 2c1 (który również posiada atom bromu w pozycji para-). To sprawia, że wyznaczona 

struktura jest niskiej jakości. W pracy posłużono się przybliżonym modelem strukturalnym. 

5.2.4.1 [Cu2(μ-4BrPhatrz)2(4BrPhatrz)2]3(CF3SO3)3 (9c) oraz  

[Cu(μ-3F4BrPhatrz)2]n(CF3SO3) (9c1) 

Związek 9c to dwurdzeniowy kompleks miedzi(I) krystalizujący w układzie 

trójskośnym w grupie 𝑃1̅. Podobnie jak w 2c1 powstają dwurdzeniowe jednostki kationowe 

o kształcie litery X, w których sfera koordynacyjna jonu miedzi(I) ma geometrię trygonalną. 

Kolejne dwurdzeniowe jednostki połączone są oddziaływaniami Cu⋯Br oraz oddziaływaniami 

π⋯π pomiędzy ligandami mostkującymi. Gęstsze upakowanie jednostek kationowych 

w obrębie warstwy powoduje brak powstawania jednowymiarowych kanałów oraz brak 

cząsteczek rozpuszczalnika w sieci krystalicznej. Podobnie jak w 2c1 jednostki kationowe 

oddziaływują ze sobą poprzez oddziaływania Br⋯Br oraz dodatkowo poprzez oddziaływania 

Br⋯F z atomem fluoru w pozycji meta- liganda z sąsiedniej warstwy. Anion, który w 2c1 

tworzył oddziaływania typu Br⋯F z ligandami w 9c tworzy oddziaływania typu F⋯π (pierścień 

fenylowy liganda skoordynowanego w sposób monodentny). Miejsce, które w strukturach 

kanałowych zajmują cząsteczki rozpuszczalnika zostało wypełnione pierścieniami fenylowymi 

liganda. Schematyczny rysunek przedstawiający upakowanie 9c został zaprezentowany 

w podsumowaniu tego rozdziału (Rysunek 5.49).  

Motyw strukturalny 9c1 należy do grupy jednowymiarowych polimerów 

koordynacyjnych o topologii  helikalnej z charakterystycznymi jednowymiarowymi kanałami 

rozciągającymi się wzdłuż kierunku [001] (podobny motyw strukturalny obserwowany jest dla 

8a−c). Związek ten krystalizuje w układzie tetragonalnym w typie grup przestrzennych I41/acd. 
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Część asymetryczna komórki elementarnej składa się z jednego liganda 3F4BrPhatrz, jonu 

miedzi(I) położonego w pozycji szczególnej (.2.), anionu trifluorometanosulfonowego 

nieuporządkowanego poprzez położenie wiązania C−S w pobliżu pozycji szczególnej (.2.). 

Kryształy tego związku  były zbliźniaczone i posiadały słabą zdolność dyfrakcyjną. Uzyskane 

dane pozwoliły wyznaczyć strukturę krystaliczną jednak były niewystarczające do 

wymodelowania cząsteczek rozpuszczalnika w kanale Najwyższe maksimum na mapie 

różnicowej gęstości elektronowej wynosiło 0.47e/Å3. Objętość zajmowana przez kanały 

stanowi 25.2% (12962 Å3) objętości komórki elementarnej. Jony miedzi(I) skoordynowane są 

poprzez atomy azotu czterech mostkujących ligandów 3F4BrPhatrz i tym samym posiadają 

sferę koordynacyjną o geometrii tetraedru (Tabela 20, str. 126). Taki sposób koordynacji 

powoduje powstawanie sześcioczłonowych pierścieni Cu2N4 w których jony miedzi(I) są od 

siebie oddalone na odległość 3.642(5) Å. Pierścień Cu2N4 posiada konformację skręconej łodzi 

(kąty torsyjne w pierścieniu Cu2N4 wynoszą: -11.4o[Cu1−N1−N2−Cu1i],  

-5.0o[N1−N2−Cu1i−N1i], 17.6o[N2−Cu1i−N1i−N2i], -11.4o[Cu1i−N1i−N2i−Cu1],  

-5.0o[N1i−N2i−Cu1−N1], 17.6o[N2i−Cu1−N1−N2] (i= x, -y+1, -z+1/2)), a  jon miedzi(I) oddalony 

jest od płaszczyzny zdefiniowanej przez trzy atomy azotu stanowiące podstawę tetraedru 

o 0.636(9) Å (Tabela 22). Kolejne pierścienie Cu2N4 tworzą helikalny łańcuch o symetrii 41 i 43 

rozciągający się wzdłuż kierunku [001]. W porównaniu do 8c skoordynowany ligand 

3F4BrPhatrz jest prawie płaski (kąt pomiędzy płaszczyzną pierścienia fenylowego 

a triazolowego wynosi 2.1o), a nachylenie pierścieni triazolowych ligandów łączących 

sąsiednie jony miedzi(I) wynosi 18.9o (19.6o dla 8c). Układ oddziaływań typu π⋯π 

(3.721(5) Å) pomiędzy pierścieniami fenylowymi w obrębie pojedynczego łańcucha, a także 

innych oddziaływań pomiędzy sąsiednimi łańcuchami polimerycznymi odbywa się na tej samej 

zasadzie jak opisano w 8c z tym, że w tym wypadku ułożenie determinowane jest poprzez 

oddziaływania typu C−H⋯F, Br⋯N oraz Br⋯π. Zastąpienie atomu chloru na mniejszy atom 

fluoru w pozycji meta- pierścienia fenylowego liganda wpływa na płaskie ułożenie ligandów 

dzięki czemu pierścienie fenylowe nie wyginają się w kierunku kanału a są do niego równoległe 

(Rysunek 5.54). Objętość kanału zwiększyła się z 23.8% (8c) do 25.2% (9c1). Zbliżony motyw 

strukturalny prezentuje związek 11c, opisany w dalszym rozdziale.  
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5.2.5 Związki koordynacyjne miedzi(I) z N-[(E)-(3-bromo-4-

fluorobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminą 3Br4FPhatrz (10) 

W wyniku krystalizacji zasady Schiffa N-[(E)-(3-bromo-4-fluorobenzylideno]-4H-

1,2,4-triazolo-4-aminy (3F4BrPhatrz) (10) z solami miedzi(I) otrzymano dwa związki 

w postaci krystalicznej 10a (z anionem tetrafluoroboranowym) i 10c (z anionem 

trifluorometanosulfonianowym). Obydwa przypadki to dwurdzeniowe kompleksy miedzi(I) 

w których jon metalu przyjmuje geometrię trygonalną.  

5.2.5.1 [Cu2(μ-3Br4FPhatrz)2(3Br4FPhatrz)2]3 (BF4)4 (10a) 

Związek 10a to dwurdzeniowy związek koordynacyjny miedzi(I) krystalizujący 

w układzie trójskośnym w typie grup przestrzennych 𝑃1̅. Podobnie jak w przypadku 2c1 czy 

9c struktura krystaliczna zbudowana jest z dwurdzeniowych, kationowych jednostek 

w kształcie litery X, w których sfera koordynacyjna miedzi(I) posiada geometrię trygonalną. 

W 2c1 oraz w 9c pojedynczą warstwę stabilizowały między innymi oddziaływania halogenowe 

typu Br⋯Br. W 10a w obrębie pojedynczej warstwy dwurdzeniowe jednostki tworzą 

oddziaływania typu C−H⋯Br oraz C−H⋯F. Atomy fluoru znajdujące się w pozycji para- 

pierścienia fenylowego liganda mostkującego tworzą oddziaływania typu C−H⋯F z udziałem 

atomów węgla pochodzących z pierścienia triazolowego liganda skoordynowanego w sposób 

monodentny. Atom fluoru znajdujący się w pozycji para- pierścienia fenylowego liganda 

skoordynowanego w sposób monodentny tworzy tego typu oddziaływania z atomami węgla 

pierścienia fenylowego liganda mostkującego. Oprócz oddziaływań typu Cu⋯Br pomiędzy 

kolejnymi dwurdzeniowymi jednostkami obserwowane są oddziaływania typu π⋯π pomiędzy 

pierścieniami  fenylowymi ligandów mostkujących i monodentnych. W ten sposób pomiędzy 

ligandami, skoordynowanymi w sposób monodentny i mostkujący, dwurdzeniowej jednostki 

znajduje się pierścień fenylowy lub anion tetrafluoroboranowy (Rysunek 5.45). Schematyczna 

rysunek przedstawiający upakowanie 10a został przedstawiony w podsumowaniu tego 

rozdziału na Rysunku 5.49. 
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Rysunek 5.45 Oddziaływania typu C−H⋯F i C−H⋯Br w obrębie pojedynczej warstwy 

w 10a. 

5.2.5.2 [Cu2(μ-3Br4FPhatrz)2(3Br4FPhatrz)2](CF3SO3)2 (10c) 

Związek 10c krystalizuje w układzie trójskośnym w typie grup przestrzennych 𝑃1̅. 

W części asymetrycznej komórki elementarnej znajdują się dwa ligandy 3Br4FPhatrz 

rozróżnione przy numeracji na ligandy A i B, jon miedzi(I) oraz anion 

trifluorometanosulfonianowy. Jony miedzi(I) tworzą dwurdzeniowe jednostki kationowe. 

Ligandy B pełnią rolę mostka koordynacyjnego, ligandy A skoordynowane są terminalnie. 

Sfera koordynacyjna jonu miedzi(I) jest trygonalna (Tabela 19, str. 125). Pierścień Cu2N4 

podobnie jak w 1c czy 8d jest prawie płaski (odległość pomiędzy płaszczyzną zdefiniowaną 

przez trzy koordynujące atomy azotu a jonem miedzi(I) wynosi 0.022(2) Å, odległość jonu 

metalu od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery mostkujące atomy azotu wynosi 0.025(6) Å, 

kąt dwuścienny Cu−N−N−Cu wynosi 1.7(2)o. Odległość pomiędzy jonami miedzi 

w pierścieniu Cu2N4 jest podobna do odległości Cu⋯Cu w innych wyżej opisanych układach 

zawierających dwurdzeniowe jednostki kationowe i wynosi 3.658(6) Å (Tabela 22). 

Skoordynowane terminalnie ligandy nie są odchylone od płaszczyzny pierścienia Cu2N4 w tak 

dużym stopniu jak to było obserwowane w 2c gdzie kąt pomiędzy płaszczyzną wyznaczoną 

przez pierścień triazolowy a płaszczyzną pierścienia Cu2N4 wynosił 18.3o (w tym przypadku 

8.0o). Pojedyncza dwurdzeniowa jednostka oddziałuje z trzema sąsiednimi poprzez 

oddziaływania wodorowe typu C3B−H3B⋯F1A (d D⋯A = 3.169(10) Å) oraz C4A−H4A⋯Br1B 

(d D⋯A = 3.709(11) Å) tworząc pojedynczą warstwę (podobna warstwa była obserwowana 

w 1c). Aniony trifluorometanosulfonowe zajmują podobne miejsce jak aniony 
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trifluorometanosulfonowe w 1c i tworzą oddziaływania wodorowe typu C−H⋯O 

(d D⋯A = 3.127(9) Å) dla których donorami są atomy węgla C8 i C9 pierścienia triazolowego. 

Jednak w tym układzie nie obserwuje się pofałdowania warstwy tak jak to było w 1c ze względu 

na fakt, że w tym przypadku ligandy mostkujące wykazują mniejsze odchylenie od płaszczyzny 

pierścienia Cu2N4 (9.7o podczas gdy w 1c było to 15.3o dla liganda B i 4.9o dla liganda D) 

(wartości zmierzono pomiędzy płaszczyznami pierścienia fenylowego liganda a pierścieniem 

Cu2N4) (Rysunek 5.46). Zarówno w 1c, jak i w 10c kolejne warstwy przesunięte są względem 

siebie tak, że pierścień Cu2N4 jednej warstwy jest we względnie bliskiej odległości do atomu 

halogenu (chloru w 1c, fluoru w 10c) w pozycji para pierścienia fenylowego sąsiedniej 

warstwy. Jednak ze względu na różnice w symetrii (P21 dla 1c i 𝑃1̅ dla 10c), inaczej niż w 1c, 

gdzie dwurdzeniowe jednostki kationowe sąsiednich warstw są skręcone względem siebie, 

w 10c są zorientowane równolegle. 

 

 

 

Rysunek 5.46 Porównanie stopnia pofałdowania warstw w 1c i 10c.  

Kryształy związku 10c są stabilne do temperatury 240 oC (Rysunek 5.47). Pomiary 

TGA−DSC dodatkowo potwierdziły brak obecności cząsteczek rozpuszczalnika w układzie.  

 

Rysunek 5.47 Krzywa TGA−DSC dla 10c. 
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5.2.6 Podsumowanie − związki koordynacyjne miedzi(I)  

z dihalogenopochodnymi zasadami Schiffa 

Wprowadzenie dodatkowego atomu halogenu do pierścienia fenylowego liganda 

zarówno w pozycji meta- jak i orto- sprzyja powstawaniu jednowymiarowych polimerów 

koordynacyjnych, ale jest silnie uzależnione od warunków krystalizacji (szczególnie dla 

układów z ligandami mającymi dodatkowy atom halogenu w pozycji orto-) oraz rodzaju atomu 

halogenu. Obecność atomów halogenu w pozycji meta- i para- pierścienia fenylowego liganda 

prowadzi do powstawania jednej formy krystalicznej w postaci żółtych kryształów, w których 

jony miedzi(I) posiadają tetraedryczną sferę koordynacyjną, a łańcuch polimeryczny cechuje 

się geometrią helikalną, wtedy gdy są to te same atomy halogenu (8a, 8b, 8c). Dwa różne atomy 

halogenu w pozycjach para- i meta- znacznie różniące się wielkością (F i Br) utrudniają 

krystalizację formy polimerycznej analogicznej do 8a−c – 9c. W przypadku gdy to atom fluoru 

zajmuje pozycję para- nie obserwuje się powstawania form polimerycznych (10a i 10c). 

Wprowadzenie atomów halogenu w pozycję orto- i para- umożliwia zarówno tworzenie 

polimerów koordynacyjnych (6b1, 7a1, 7b, 7c) jak i typowych dwurdzeniowych związków 

koordynacyjnych cechujących się obecnością jednowymiarowych kanałów (6a, 6b, 7a). 

Krystalizacja danej formy jest silniej zależna od warunków reakcji. Dodatkowy atom halogenu 

w pozycji orto- zmienia właściwości sorpcyjne kanałów w układach dyskretnych. W przypadku 

monopodstawionych w pozycji para- zasad Schiffa powstawały dwie formy krystaliczne 

(w zależności od warunków krystalizacji), które różniły się geometrią koordynacyjną jonu 

miedzi(I) – trygonalną lub tetraedryczną,61 ale w obydwu przypadkach były to układy 

dyskretne. Na podstawie otrzymanych struktur krystalicznych z dihalogenopochodnymi 

zasadami Schiffa można wysnuć wniosek, że to właśnie dodatkowy atom halogenu 

w pierścieniu fenylowym liganda umożliwia projektowanie jednowymiarowych polimerów 

koordynacyjnych, a dobierając odpowiednio pozycję i rodzaj atomu halogenu można 

zaprojektować trwałe układy o zdolnościach sorpcyjnych (8a−c). Schematyczna prezentacja 

motywów strukturalnych dla polimerów koordynacyjnych otrzymanych 

z dihalogenopochodnymi zasadami Schiffa została przedstawiona na Rysunku 5.48. 

Schematyczna prezentacja motywów dwurdzeniowych związków koordynacyjnych została 

przedstawiona na Rysunku 5.49. 
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Rysunek 5.48 Motywy strukturalne polimerów koordynacyjnych z dihalogenopochodnymi 

zasadami Schiffa. 

 

Rysunek 5.49 Motywy strukturalne dwurdzeniowych związków koordynacyjnych miedzi(I) z 

dihalogenopochodnymi zasadami Schiffa. 

5.3 Struktury krystaliczne związków koordynacyjnych miedzi(I) 

z trihalogenopodstawionymi zasadami Schiffa 

Do zbadania wpływu dodatkowego atomu halogenu w pierścieniu fenylowym liganda 

wykorzystano N-[(E)-(2,6-difluoro-4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-triazolo-4-aminę 

(26dF4BrPhatrz) (11) (Rysunek 5.50), która w pozycjach orto- pierścienia fenylowego ma 

podstawione atomy fluoru, a w pozycji para- atom bromu. Związki w postaci krystalicznej 

otrzymano dla dwóch soli miedzi(I): nadchloranowej(11b) oraz trifluorometanosulfonianowej 

(11c). Otrzymane związki to jednowymiarowe polimery koordynacyjne.   
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Rysunek 5.50 Wzór strukturalny N-[(E)-(2,6-difluoro-4-bromobenzylideno]-4H-1,2,4-

triazolo-4-aminy. 

5.3.1 [Cu(μ-26dF4BrPhatrz)2]n(ClO4)·CH3CN (11b) 

Związek koordynacyjny miedzi(I) 11b to jednowymiarowy polimer koordynacyjny 

o topologii helikalnej krystalizujący w układzie tetragonalnym w typie grup przestrzennych 

I41/a. W części asymetrycznej komórki elementarnej znajdują się dwa krystalograficznie 

niezależne ligandy 26dF4BrPhatrz rozróżnione literami A i B, jon miedzi(I), anion 

nadchloranowy oraz cząsteczka acetonitrylu. Wszystkie atomy położone są w pozycjach 

ogólnych. Tak jak w dotychczas opisanych polimerach jony miedzi(I) posiadają sferę 

koordynacyjną o geometrii tetraedrycznej (Tabela 21, str. 126). Jony miedzi(I) mostkowane są 

poprzez atomy azotu N1 i N2 dwóch ligandów 26dF4BrPhatrz tworząc sześcioczłonowy 

pierścień Cu2N4. Konformacja tego pierścienia przyjmuje kształt łodzi a odległość pomiędzy 

jonami miedzi(I) wynosi 3.343(5) Å i jest to najkrótsza wartość jaką odnotowano spośród 

wszystkich otrzymanych układów zarówno dyskretnych jak i polimerycznych (odległość jonu 

miedzi(I) od płaszczyzny wyznaczonej przez trzy koordynujące atomy azotu wynosi 

0.775(8) Å) (Tabela 22). Kolejne pierścienie Cu2N4 układają się w helikalny łańcuch o symetrii 

41 i 43. Ligandy A i B należące do jednego pierścienia Cu2N4 są ustawione względem siebie 

pod kątem 47o (wartość mierzona pomiędzy płaszczyznami pierścieni triazolowych ligandów 

A i B). Nie są one płaskie – kąty pomiędzy płaszczyznami wyznaczonymi przez pierścień 

triazolowy i fenylowy wynosi 39.1o dla liganda A i 33.0o dla liganda B. W tym przypadku, 

helikalne ułożenie łańcucha nie determinuje oddziaływań typu π⋯π pomiędzy ligandami 

w obrębie jednej nitki tak jak to było w 8a−c. Zamiast oddziaływań typu π⋯π wewnątrz 

łańcucha, w 11b oddziaływania typu π⋯π (3.918(9) Å) pomiędzy pierścieniami fenylowymi 

ligandów A i B łączą sąsiednie łańcuchy (Rysunek 5.51). Oddziaływania między łańcuchami, 

brak planarności ligandów oraz łodziowa konformacja pierścienia Cu2N4 powodują, że 

w strukturze 11b nie obserwuje się jednowymiarowych kanałów takich jak w 8a−c. Cząsteczki 
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acetonitrylu w 11b są odseparowane od siebie cząsteczkami ligandów tworząc z nimi wiązania 

C–H⋯F i F⋯π. Aniony nadchloranowe tworzą słabe oddziaływania typu C–H⋯O, w których 

donorami są atomy węgla pierścienia triazolowego C8 i C9 oraz grupy iminowej C1. 

  

Rysunek 5.51 Jednowymiarowy polimer koordynacyjny 11b o topologii helikalnej oraz 

oddziaływania typu π⋯π pomiędzy sąsiednimi łańcuchami polimerycznymi. 

Wzdłuż kierunku [001] znajdują się luki, które stanowią 10.5% objętości komórki 

elementarnej (1219.2 Å3) (Rysunek 5.52). Gęstość elektronowa w tych miejscach wynosi około 

0.46e/Å3 i może prezentować resztkową zawartość rozpuszczalnika, który jest spontanicznie 

usuwany z sieci. 

 

Rysunek 5.52 Upakowanie 11b z zaznaczonymi lukami pomiędzy 

pierścieniami fenylowymi ligandów. 
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5.3.2 [Cu(μ-26dF4BrPhatrz)2]n(CF3SO3)·CH3CN (11c) 

Związek 11c to jednowymiarowy polimer koordynacyjny, krystalizujący w układzie 

tetragonalnym w typie grup przestrzennych I41/acd. Jego motyw strukturalny był już 

obserwowany dla 9c1. Część asymetryczna komórki elementarnej składa się z jednego liganda 

26dF4BrPhatrz, jonu miedzi(I) położonego w pozycji szczególnej (.2.), anionu 

trifluorometanosulfonowego nieuporządkowanego poprzez położenie wiązania C−S w pobliżu 

pozycji szczególnej (.2.) oraz nieuporządkowanej cząsteczki acetonitrylu. Jony miedzi(I) 

skoordynowane są poprzez atomy azotu czterech ligandów mostkujących 26d4BrPhatrz i tym 

samym posiadają tetraedryczną sferę koordynacyjną (Tabela 20, str. 126). Taki sposób 

koordynacji powoduje powstawanie sześcioczłonowych pierścieni Cu2N4 w których jony 

miedzi(I) są od siebie oddalone na odległość 3.606(7) Å. W przeciwieństwie do 11b układ ten 

ma podobny motyw strukturalny do 8a−c i pierścień Cu2N4 posiada konformację skręconej 

łodzi (kąty torsyjne wynoszą: -8.8o[Cu1−N1−N2−Cu1i], -11.0o[N1−N2−Cu1i−N1i], 

20.7o[N2−Cu1i−N1i−N2i], -8.8o[Cu1i−N1i−N2i−Cu1], -11.0o[N1i−N2i−Cu1−N1], 

20.7o[N2i−Cu1−N1−N2] (i= x, y-1, -z+1/2)) (Tabela 22). Kolejne pierścienie Cu2N4 tworzą helikalny 

łańcuch o symetrii 41 i 43 rozciągający się wzdłuż kierunku [001]. W porównaniu do 8c 

skoordynowany ligand 26dF4BrPhatrz jest prawie płaski (kąt pomiędzy płaszczyzną 

pierścienia fenylowego a triazolowego wynosi 3.6o, dla 9c1 wynosił 2.1o), a nachylenie 

pierścieni triazolowych ligandów łączących dwa jony miedzi(I) wynosi 19.8o (18.9o dla 9c1). 

Układ oddziaływań typu π⋯π (3.922(5) Å) pomiędzy pierścieniami fenylowymi w obrębie 

pojedynczego łańcucha a także inne oddziaływania pomiędzy sąsiednimi łańcuchami 

polimerycznymi jest podobny do tego opisanego dla 9c1. Atomy fluoru pełnią rolę akceptora 

oddziaływań typu C−H⋯F (dC⋯F = 3.271(4) Å), które rozwijają się wzdłuż kierunku 

krystalograficznego [001] (Rysunek 5.53). Ten typ oddziaływań nie był obserwowany w 9c1 

ze względu na inną pozycję atomu fluoru w pierścieniu fenylowym liganda.  
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11c  

 

 

 

8c 

 

Rysunek 5.53 Porównanie położenia pierścieni fenylowych ligandów w 8c i 11c oraz  

oddziaływań typu C−H⋯X (X− atom halogenu). 

Dodatkowo, atom fluoru znajdujący się po drugiej strony pierścienia fenylowego tworzy 

oddziaływania halogenowe F⋯F (dC⋯F = 2.780(4) Å) z anionem podczas gdy w 8c 

obserwowane są słabe oddziaływania wodorowe z anionem typu C−H⋯F. W 8c atom chloru 

w pozycji meta- zapewnia podobne ustawienie ligandów wymuszając wychylenie się ligandów 

z warstwy (Rysunek 5.53). Zmiany te (atomy fluoru obecne po dwóch stronach pierścienia 

fenylowego liganda  zapewniają ciągłość oddziaływań typu C−H⋯F, które rozwijają się 

w kierunku kanału powodując ich „wyprostowanie”) wpłynęły na wielkość kanału 

o kwadratowym przekroju (Rysunek 5.54). Objętość kanału zwiększyła się z 23.8% (8c) czy 

z 25.2% (9c1) do 28.2% 11c (3792.3 Å3)91.  
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Rysunek 5.54 Porównanie jednowymiarowych kanałów w strukturach krystalicznych 11c 

i 8c. Projekcja wzdłuż kierunku [0 0 1]. 

5.3.3 Podsumowanie − związki koordynacyjne miedzi(I)  

z trihalogenopochodnymi zasadami Schiffa 

Dla trihalogenopochodnych zasad Schiffa otrzymano dwa związki w postaci 

krystalicznej  dla dwóch anionów: nadchloranowego (11b) i trifluorometanosulfonianowego 

(11c), dla których wyznaczono struktury krystaliczne. Dodatkowy atom halogenu w układzie 

sprzyja powstawaniu układów polimerycznych. Podczas gdy dla ligandów dipodstawionych 

(7, 8) rodzaj anionu nie wpływał znacząco na strukturę krystaliczną, w tym przypadku 

otrzymane zostały dwa motywy strukturalne w zależności od geometrii anionu. Cechą wspólną 

jest łańcuch polimeryczny o topologii helikalnej. Dla 11b otrzymany został nowy motyw 

strukturalny pozbawiony charakterystycznych jednowymiarowych kanałów. Dodatkowy atom 

fluoru w pozycji orto- wpłynął na zmianę geometrii łańcucha, która w przypadku 7a−c była 

liniowa. Wykorzystanie liganda 26dF4BrPhatrz zamiast 34dClPhatrz umożliwia modyfikację 

gospodarza powiększając objętość kanału o 5% co może wpłynąć na zdolności sorpcyjne tych 

układów. Jednak badania właściwości sorpcyjnych, a także stabilności termicznej układu nie 

zostały jeszcze przeprowadzone.  
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6 Podsumowanie 

Celem rozprawy doktorskiej było otrzymanie i scharakteryzowanie szeregu nowych 

związków koordynacyjnych miedzi(I) z halogenopochodnymi zasadami Schiffa na podstawie 

1,2,4-triazolo-4-aminy oraz określenie wpływu modyfikacji strukturalnych takich jak atom 

halogenu i jego pozycja w pierścieniu fenylowym liganda oraz geometria anionu na motyw 

strukturalny oraz ich właściwości fizykochemiczne. W pracy opisano 28 związków 

koordynacyjnych miedzi(I). Uwzględniając postsyntetyczne modyfikacje, w sumie 

wyznaczono struktury krystaliczne 44 kryształów.  

Wśród otrzymanych związków znajdują się zarówno układy dyskretne, 

charakteryzujące się trygonalną sferą koordynacyjną jonu metalu, jak i układy polimeryczne 

z tetraedryczną sferą koordynacyjną jonu miedzi(I). W grupie układów dyskretnych otrzymano 

związki w których oddziaływania kierunkowe Cu⋯X oraz X⋯X determinują powstawanie 

jednowymiarowych kanałów (2c, 6a, 6b, 7a). W tych przypadkach eliminacja cząsteczek 

rozpuszczalnika, które zajmują pozycje w jednowymiarowych kanałach, prowadzi do 

reorganizacji dwurdzeniowych jednostek i tym samym zamknięcia kanałów (2c*, 6b*, 7a*). 

Desorpcja w tych układach doprowadziła do powstawania podobnych struktur krystalicznych, 

ale mechanizm reorientacji dwurdzeniowych jednostek w każdym przypadku zachodził w inny 

sposób niż znany i opisany w literaturze przypadek 1b.60,61 Różnice te wynikały z rodzaju 

atomu halogenu w pozycji para- pierścienia fenylowego liganda (2c – brak, 7a – brom, 1a, 

6b – chlor) oraz, w przypadku monohalogenopochodnych zasad Schiffa, anionu 

(2c –  trifluorometanosulfonianowego, 1a – nadchloranowego), który w 2c zablokował 

całkowite zamknięcie kanału. Różnice wynikały także z obecności dodatkowego atomu 

halogenu w układach 6b i 7a w pozycji orto- pierścienia fenylowego liganda (6b – chlor, 

7a – fluor). W tych ostatnich układach dodatkowy atom halogenu spowodował zmiany 

w otoczeniu chemicznym jednowymiarowych kanałów. Dla układów 2c oraz 6b 

przeprowadzono wstępne badania na sorpcję wybranych cząsteczek organicznych. Opisany 

w literaturze związek koordynacyjny 1b oraz otrzymany 2c posiadają zdolność sorpcji 

cząsteczek o różnych objętościach i różnych grupach funkcyjnych. W tych układach 

absorbowane cząsteczki zazwyczaj są rozpoznawane przez struktury gospodarza poprzez 

oddziaływania z udziałem atomów z pierścienia fenylowego liganda. Dlatego dodatkowy atom 



 
102 

 

halogenu w pozycji orto- pierścienia fenylowego w 6b zmienił właściwości tego układu. 

Zaobserwowano także, że atom bromu jako podstawnik w pierścieniu fenylowym liganda (oraz 

jodu w przypadku 3c) sprzyja krystalizacji dwurdzeniowych związków koordynacyjnych 

miedzi(I), w których dwurdzeniowe kationowe jednostki rozpoznawane są na drodze 

oddziaływań typu C−H⋯X, a ich nieuporządkowanie zwiększa część niezależną komórki 

elementarnej (2c1, 3c, 9c1, 10c). W tych układach dwurdzeniowe jednostki są gęsto 

upakowane.  

Dla związków koordynacyjnych miedzi(I) z monohalogenopochodnymi zasadami 

Schiffa zbadano także układy, w których łańcuch –N=C–Ph wydłużono do –N=C–C=C–Ph. 

W tych przypadkach w zależności od geometrii anionu otrzymano układy dyskretne, w których 

sfera koordynacyjna jonów miedzi(I) przyjmuje geometrię trygonalną (4a, 4b, 4c, 5c) lub 

tetraedryczną (4d, 4e, 5e). Modyfikacja ta (wydłużenie łańcucha) zmieniła samoorganizację 

dwurdzeniowych jednostek powodując powstawanie układów z dyskretnymi lukami (4a, 4b) 

lub wąskimi kanałami (4c, 5c, 4d, 4e, 5e). Wzajemne rozpoznanie grup –N=C–C=C–

umożliwiło przeprowadzenie reakcji fotochemicznej w krysztale w wyniku, której otrzymano 

czterordzeniowy związek koordynacyjny miedzi(I) 4a***.92 

Wprowadzenie dodatkowego atomu halogenu do pierścienia fenylowego liganda 

sprzyja powstawaniu polimerów koordynacyjnych, w których sfera koordynacyjna jonów 

miedzi(I) przyjmuje geometrię tetraedryczną (8a, 8b, 8c, 9c, 11b, 11c, wyjątkiem jest 8d, który 

jest polimerem liniowym z trygonalną sferą koordynacyjną jonu miedzi(I)). Tetraedryczna sfera 

koordynacyjna jonów miedzi(I) w ich związkach koordynacyjnych z zasadami Schiffa jest 

również obserwowano dla monohalogenopochodnych − 1b160,61 lub dla niepodstawionej 

zasady Shiffa (Phatrz)61. W przypadku otrzymanych polimerów, w zależności od rodzaju atomu 

halogenu oraz jego pozycji w pierścieniu fenylowym liganda i w zależności od anionu 

otrzymano jednowymiarowe polimery koordynacyjne o różnych topologiach. Helikalny 

łańcuch polimerowy obserwowano w 8a, 8b, 8c, 9c, 11c. W przypadku gdy w pozycji meta- 

i para- znajdują się atomy chloru zarówno dla tetrafluoroboranu, nadchloranu jak 

i trifluorometanosulfonianu otrzymano izostrukturalne układy charakteryzujące się obecnością 

jednowymiarowych kanałów o kwadratowym przekroju (w układach dyskretnych przekrój 

kanału był rombowy). Objętość tego kanału można zwiększyć zmieniając atom chloru 

w pozycji para- na atom bromu (11c, 9c). Otrzymane układy polimeryczne w porównaniu do 

dyskretnych charakteryzują się większą stabilnością. Badania dla 8c pokazały, że układ ten jest 

w stanie absorbować cząsteczki o różnych rozmiarach, z różnymi grupami funkcyjnymi.  



 
103 

 

7 Bibliografia 

(1)  Desiraju, G. R.; Parshall, G. W. Crystal Engineering-The Design of Organic Solids. In 

Elsevier; New York, 1989. 

(2)  Steed, J. L.; Atwood, J. W. Crystal Engineering. In Supramolecular Chemistry; Wiley, 

Ed.; 2022; pp 537–646. 

(3)  Kitagawa, S.; Kitaura, R.; Noro, Shin Ichiro. Functional Porous Coordination Polymers. 

Angew. Chemie - Int. Ed. 2004, 43 (18), 2334–2375.  

(4)  Li, H.; Li, L,; Lin, R.-B.; Zhou, W.; Zhang, Z.; Xiang, S.; Chen, B. Porous Metal-Organic 

Frameworks for Gas Storage and Separation: Status and Challenges. EnergyChem 2019, 

1, 100006–100045. 

(5)  Kreno, L. E.; Leong, K.; Farha, O. K.; Allendorf, M.; Van Duyne, R. P.; Hupp, J. T. 

Metal−Organic Framework Materials as Chemical Sensors. Chem. Rev. 2012, 112, 

1105–1125. 

(6)  Dhakshinamoorthy, A.; Li, Z.; Garcia, H. Catalysis and Photocatalysis by Metal Organic 

Frameworks. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 8134–8172. 

(7)  Chakraborty, G.; Park, I.-H.; Medishetty, R.; Vittal, J. J. Two-Dimensional Metal-

Organic Framework Materials: Synthesis, Structures, Properties and Applications. 

Chem. Rev. 2021, 121 (7), 3751–3891. 

(8)  Zhao, X.; Wang, Y.; Li, D.-S.; Bu, X.; Feng, P. Meta-Organic Frameworks for 

Separation. Adv. Mater. 2018, 30 (37), 1705189–1705233. 

(9)  Ferey, G. Hybrid Porous Solids: Past Present Future. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 191–

214. 

(10)  Li, J.-R.; Scullery, J.; Zhou, H. -C. Metal-Organic Frameworks Fo Separations. Chem. 

Rev. 2012, 112 (2), 569–932. 

(11)  Van Der Voort, P.; Leus, K.; De Canck, E. Introduction to Porous Materials; Wiley, Ed.; 

2019. 

(12)  Slater, A. G., Cooper, A., I. Porous Materials. Function-Led Design of New Porous 



 
104 

 

Materials. Science (80-. ). 2015, 348 (6238), 988–999. 

(13)  Bildirir, H.; Gregoriou, V., G.; Avgeropoulos, A.; Scherf, U.; Chochos, C., L. Porous 

Organic Polymers Are Emerging New Materials for Organic Photovoltaic Applications: 

Current Status and Future Challenges. Mater. Horizons 2017, 4, 546–556. 

(14)  Meier, W. M.; Olsen, D. H.; Baerlocher, C. Atlas of Zeeolite Structure Types; Elsevier: 

London, 1996. 

(15)  Chen, L. H.; Sun, M. H.; Wang, Z.; Yang, W.; Xie, Z.; Su, B._L. Hierarchically 

Structured Zeolites: From Design to Application. Chem. Rev. 2020, 120 (20), 11194–

11294. 

(16)  Breck, D. W. Molecular Sieves: Structure, Chemistry, and Use; Wiley, Ed.; New York, 

1974. 

(17)  Deville, H. S. C. Leçons Sur La Dissociation Professées Devant La Société Chimique. 

Seances Acad. Sci. 1862, 54, 324-327. 

(18)  Stuart, L. J. Metal-Organic Frameworks. Chem. Soc. Rev. 2003, 32, 276–288. 

(19)  Kitagawa, S.; Kondo, M. Functional Micropore Chemistry of Crystalline Metal 

Complex-Assembled Compounds. Bull. Chem. Soc. Jpn 1998, 71 (8), 1739–1753. 

(20)  Bennett, T. D.; Cheetham, A. K.; Fuchs, A. H.; Couder, F. -X. Interplay between Defects, 

Disorder and Flexibility in Metal-Organic Frameworks. Nat. Chem. 2017, 9, 11–16. 

(21)  Serre, C.; Mellot-Draznieks, C.; Surble, S.; Audebrand, N.; Flinchuk, Y.; Ferey, G. Role 

of Solvent-Host Interactions That Lead to Very Large Swelling of Hybrid Frameworks. 

Science (80-. ). 2007, 315 (5820), 1828–1831. 

(22)  Wieme, J.; Vanduyfhuys, L.; Rogge, S. M. J., aroquier, M.; Speybroeck, V. Exploring 

the Flexibility of MIL-47(V)-Type Materials Using Force Field Molecular Dynamics 

Simulations. J. Phys. Chem. C 2016, 120 (27), 14934–14947. 

(23)  Zhang, J. -P.; Zhou, H. -L.; Zhou, D. -D.; Liao, P. -Q.; Chen, X. -M. Controlling 

Flexibility of Metal–Organic Frameworks. Natl. Sci. Rev. 2018, 5 (6), 907–919. 

(24)  Lee, J. H.; Jeoung, S.; Chung, Y. G.; Moon, H. R. Elucidation of Flexible Metal-Organic 

Frameworks: Research Progresses and Recent Developments. Coord. Chem. Rev. 2019, 

389, 161–188. 

(25)  Nishiyama, H.; Takeda, T.; Hoshino, N.; Takahashi, K.; Noro, S. -I.; Nakamura, T.; 



 
105 

 

Akutagawa, T. Host–Guest Molecular Crystals of Diamino-4,4-Bithiazole and Dynamic 

Molecular Motions via Guest Sorption. Cryst. Growth Des. 2018, 18 (1), 286–296. 

(26)  Miao, Le. -P.; Han, X.-B.; Zhang, W. DCM Self-Trapping by the Host Deformation in 

Flexible Host–Guest Molecules. CrystEngComm 2021, 23, 4136–4142. 

(27)  Seo, J.; Matsuda, R.; Sakamoto, H.; Bonneau, C.; Kitagawa, S. A Pillared-Layer 

Coordination Polymer with a Rotatable Pillar Acting as a Molecular Gate for Guest 

Molecules. J. Am. Chem. Soc 2009, 131, 12792–12800. 

(28)  Li, C. -P.; Du, M. Role of Solvents in Coordination Supramolecular Systems. Chem. 

Commun. 2011, 47, 5958–5972. 

(29)  Ferey, G.; Serre, S. Large Breathing Effects in Three-Dimensional Porous Hybrid 

Matter: Facts, Analyses, Rules and Consequences. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 1380–

1399. 

(30)  Mitchell, R. H. Perovskites Modern and Ancient; Almaz Press Inc.: Thunderbay, Canada, 

2002. 

(31)  Krause, S.; Hosono, N.; Kitagawa, S. Chemistry of Soft Porous Crystals - Structural 

Dynamics and Gas Adsoprtion Properties. Angew. Chemie (International Ed. 2020, 59 

(36), 15325–15341. 

(32)  Schneemann, A.; Bon, V.; Schwedler, I.; Senkovska, I.; Kaskel, S.; Fischer, R. A. 

Flexible Metal-Organic Frameworks. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 6062–6069. 

(33)  Serre, C.; Millange, F.; Thouvenot, D.; Nogues, M.; Marsolier, G.; Louer, D.; Ferey, G. 

Very Large Breathing Effect in the First Nanoporous Chromium(III)-Based Solids: MIL-

53 or CrIII(OH)‚{O2C-C6H4-CO2}‚{HO2C-C6H4-CO2H}x‚H2Oy. I. Am. Chem. Soc. 

2002, 124, 13519–16526. 

(34)  Yanai, N.; Uemura, T.; Inoue, M.; Matsuda, R.; Fukushima, T.; Tsujimoto, M.; Isoda, 

S.; Kitagawa, S. Guest-to-Host Transmission of Structural Changes for Stimuli-

Responsive Adsorption Property. I. Am. Chem. Soc. 2012, 2004, 4501–4504. 

(35)  Chakraborty, G.; Park, I.-H.; Medishetty, R.; Vittal, J. J. Two-Dimensional Metal-

Organic Framework Materials: Synthesis, Structures, Properties and Applications. 

Chem. Rev. 2021, 121 (7), 3751–3891. 

(36)  Halder, G. J.; Kepert, C. J.; Moubaraki, B.; Murray, K. S.; Cashion, J. D. Guest-



 
106 

 

Dependent Spin Crossover in a Nanoporous Molecular Framework Material. Science 

(80-. ). 1001, 298, 1762–1765. 

(37)  Rouhani, F.; Gharib, B.; Morsali, A. Solvent Switching Smart Metal–Organic 

Framework as a Catalyst of Reduction and Condensation. Inorg. Chem. Front. 2019, 6, 

2412–2422. 

(38)  Lehn, J. M. Chemia Supramolekularna; IchF PAN: Warszawa, 1993. 

(39)  Lehn, J. M. Structural Bonding. Springer 1973, 16, 1–69. 

(40)  Kitajgorodski, A. I. Kryształy Molekularne; PWN: Warszawa, 1976. 

(41)  Haasnoot, J. G. Mononuclear, Oligonuclear and Polynuclear Metal Coordination 

Compounds with 1,2,4-Triazole Derivatives as Ligands. Coord. Chem. Rev. 2000, 200–

202, 131–185.  

(42)  Aromí, G.; Barrios, L. A.; Roubeau, O.; Gamez, P. Triazoles and Tetrazoles: Prime 

Ligands to Generate Remarkable Coordination Materials. Coord. Chem. Rev. 2011, 255 

(5–6), 485–546.  

(43)  Groom, C. R.; Allen, F. H. The Cambridge Structural Database in Retrospect and 

Prospect. Angew. Chemie (International Ed. 2014, 53, 662–671. 

(44)  Bielański, A. Podstawy Chemii Nieorganicznej. Tom III, wydanie dr.; Wydawnictwo 

Naukowe PWN: Warszawa, 1994. 

(45)  Jardine, F. H. Copper(I) Complexes. Adv. Inorg. Chem. ans Radiochem. 1975, 17, 115–

163. 

(46)  Eller, P. G.; Bradley, D. C.; Hursthouse, M. B.; Meek, D. W. Three Coordination in 

Metal Complexes. Coord. Chem. Rev. 1977, 24, 1–95. 

(47)  Camus, A.; Marsich, N.; Nardin, G.; Randaccio, L. Structural Chemistry of 

Organocopper(I) Compounds. Inorg. Chim. Acta 1977, 23, 131–144. 

(48)  Gagne, R. R.; Allison, J. L.; Gall, R. S.; Koval, C. A. Models for Copper-Containing 

Proteins: Structure and Properties of Novel Five-Coordinate Copper(I) Complexes. J. 

Am. Chem. Soc. 1977, 99 (22), 7170–7178. 

(49)  Carvajal, M. A.; Alvarez, S.; Novoa, J. J. The Nature of Intermolecular CuI---CuI 

Interactions: A Combined Theoretical and Structural Database Analysis. Chem. 

Weinheim Eur. J. 2004, 10 (9), 2117–2132. 



 
107 

 

(50)  Kobayashi, A.; Kato M. Stimuli-Responsive Luminescent Copper(I) Complexes for 

Intelligent Emissive Devices. Chem. Lett. 2017, 46, 154–162.  

(51)  State, C. E.; Teng, T.; Xiong, J.; Cheng, G.; Zhou, C.; Lv, X.; Li, K. Solution-Processed 

OLEDs Based on Thermally Activated Delayed Fluorescence Copper (I) Complexes 

with Intraligand. Molecules 2021, 26, 1125–1137. 

(52)  Struthers, H.; Mindt, T. L.; Schibli, R. Metal Chelating Systems Synthesized Using the 

Copper(I) Catalyzed Azide-Alkyne Cycloaddition. Dalt. Trans. 2010, 39, 675–696. 

(53)  Wang, J. M.; Li, L. J.; Zhang, G. S. Palladium-Catalyzed 2H-1,2,3-Triazole-Directed 

Oxidative Alkoxylation of Arenes with Alcohols. Chin. J. Org. Chem 2009, 29, 13–19. 

(54)  Evano, G.; Blanchard, N.; Toumi, M. Copper-Mediated Coupling Reactions and Their 

Applications in Natural Products and Designed Biomolecules Synthesis. Chem. Rev. 

2008, 108 (8), 3054–3131. 

(55)  Zhang, S.; Xiao, J. -Z.; Li, Y. -B.; Shi, C. -Y., Yin, L. Copper (I)-Catalyzed Asymmetric 

Alkylation of Unsymmetrical Secondary Phosphines. J. Am. Chem. Soc 2021, 143 (26), 

9912–9921. 

(56)  Araki, H.; Tsuge, K.; Sasaki, Y.; Ishizaka, S.; Kitamura, N. Luminescence Ranging from 

Red to Blue : A Series of Copper (I) − Halide Complexes Having Rhombic {Cu2(µ-X)2} 

(X) Br and I) Units with N-Heteroaromatic Ligands. Inorg. Chem. 2005, 44 (26), 9667–

9675.  

(57)  Kalinichev, A. A.; Shamsieva, A. V; Strelnik, I. D.; Musina, E. I.; Lähderanta, E.; 

Karasik, A. A.; Sinyashin, O. G.; Kolesnikov, I. E. Sensors and Actuators A : Physical 

Binuclear Charged Copper (I) Complex as a Multimode Luminescence Thermal Sensor. 

Sensors Actuators A Phys. 2021, 325, 112722–112727.  

(58)  Tsuge, K.; Chishina, Y.; Hashiguchi, H.; Sasaki, Y.; Kato, M. Luminescent Copper (I) 

Complexes with Halogenido-Bridged Dimeric Core. Coord. Chem. Rev. 2016, 306, 636–

651. 

(59)  Shen, L.; Xia, Q.-J.; Wang, L.; Yang, J.; Chen, Y.; Tang, X.-Y.; Ma, Y.-S.; Yuan, R.-X.; 

Zhu, D.-R. Three Polynuclear Complexes with Bridging Triazole Ligand: Crystal 

Structures. J.Coord.Chem. 2014, 67 (9), 1573–1583.  

(60)  Białońska, A., Drabent, K.; Filipowicz, B.; Siczek, M. Reversible Guest Vapour Sorption 



 
108 

 

in Breathing Crystals of a Discrete Ionic Binuclear Cu(I) Complex. CrystEngComm 

2013, 15, 9859–9862.  

(61)  Drabent, K.; Ciunik Z.; Chmielewski, P. Synthesis, Crystallographic and Spectroscopic 

Studies of Dimeric CuI Complexes with Schiff-Base-Containing Triazole Ligands. Eur. 

J. Inorg. Chem 2003, 1548–1554.  

(62)  Senchyk, G. A.; Lysenko, A. B.; Babaryk, A. A.; Rusanov, E. B.; Krautscheid, H.; 

Neves, P.; Valente, A. A. .; Goncalves, I. S.; Kramer, K. W.; Liu, S.-X.; Decurtins, S., 

Domasevitch, K. V. Triazolyl-Based Copper-Molybdate Hybrids: From Composition 

Space Diagram to Magnetism and Catalytic Performance. Inorg. Chem. 2014, 53 (19), 1 

(63)  Guo, H.-M.; He, X.; Liu, J.-J.; Han, J.; Li, M.-X. Syntheses, Structures and Properties of 

Five Copper Coordination Polymers Constructed by the Triazole Ligand. Polyhedron 

2011, 30 (12), 1982–1989.  

(64)  Murdock, C. R.; McNutt, N. W.; Keffer, D. J.; Jenkins, D. M. Rotating Phneyl Rings as 

a Guest_dependent Switch in Two-Dimensional Metal-Organic Frameworks. I. Am. 

Chem. Soc. 2014, 136 (2), 671–678.  

(65)  Zhao, M.; Chen, S.; Huang, Y.; Dan, Y. An Unusal 2p-3d-4f Heterometallic 

Coordination Polymer Featuring Ln8Na And Cu8I Clusters as Nodes. J. Mol. Struc. 

2017, 1128, 123–126. 

(66)  Gao, Q.; Xu, J.; Cao, D.; Chang, Z.; Bu, X. A Rigid Nested Metal – Organic Framework 

Featuring a Thermoresponsive Gating Effect Dominated by Counterions. Angew. 

Chemie - Int. Ed. 2016, 128 (48), 15251–15254.  

(67)  Hughes, B. C.; Murdock, C. R.; Jenkins, D. M. Isoreticular Synthesis of 2D MOFs with 

Rotating Aryl Rings. Inorg. Chem. Front. 2015, 2 (11), 1001–1005.  

(68)  Senchyk, G. A.; Lysenko, A. B.; Domasevitch, K. V.; Erhart, O.; Henfling, S.; 

Krautscheid, H.; Rusanov, E. B.; Kramer, K. W.; Decurtins, S.; Liu, S. -X. Exploration 

of a Variety of Copper Molybdate Coordination Hybrids Based on a Flexible Bis(1,2,4-

Triazole) Ligand: A Look through the Composition-Space Diagram. Inorg. Chem. 2017, 

56 (21), 12952–12966. 

(69)  Wang, Y. -L.; Zhang, N.; Liu, Q. -Y.; Shan, Z. -M.; Cao, R.; Wang, M. -S.; Luo, J. -J.; 

Yang, E.-L. Diversity of Architecture of Copper(I) Coordination Polymers Constructed 

of Copper(I) Halides and 4-Methyl-1,2,4-Triazole-3-Thiol (Hmptrz) Ligand: Syntheses, 



 
109 

 

Structures, and Luminescent Properties. Cryst. Growth Des. 2011, 11 (1), 130–138.  

(70)  Yan, H. -R.; Wang, J.; Yu, Y.-H.; Hou, G.; Feng H. -X.; Zhang, Z.; Gao, J.-S. Two 

Cationic [(CuxIy)x-y]n Motif Based Coordination Polymers and Their Photocatalytic 

Properties. RSC Adv. 2016, 6, 71206–71213.  

(71)  Hao, Z., -M.; Guo, C., -H.; Wu H., -S.; Zhang, X., -M. Luminescent Boratcite-like Metal-

Organic Frameworks Constructed by Cu-Centered CuCu4 Tetrahedra and CuCu3 

Triangles with an Acentric Cubic Superlarge Cell. CrystEngComm 2010, 12, 55–58.  

(72)  Zhu, A. -X.; Yang, L. -B.; Fang, X. -D.; Dou, A. -N.; Xu, Q.-Q. Two Threefold 

Interpenetraiting 3D Supramolecular Networks Based on 1D Chains and Hydrogen-

Bond Interactions. Z. Anorg. Allg. Chem. 2017, 643 (13), 864–869.  

(73)  Habib, H. A.; Hoffmann, A.; Hoppe, H. A.; Steinfeld, G.; Janiak, C. Crystal Structure 

Solid_State Cross Polarization Magic Angle Spinning 13C NMR Correlation in 

Luminescent D10 Metal_Organic Frameworks Constructed with the 1,2_Bis(1,2,4-

Triazol-4-Yl)Ethane Ligand. Inorg. Chem. 2009, 48 (5), 2166–2180.  

(74)  Drabent, K.; Ciunik, Z. Copper(I) Complexes with N4-Functionalized-1,2,4-Triazole 

and Bidentate Spacer Ligands : From One- to Three-Dimensional Architecture. Cryst. 

Growth Des. 2009, 9 (8), 3367–337510.  

(75)  Fu, H.; Lu, Y.; Wang, Z.; Liang, C.; Zhang, Z. -M.; Wang, E. Three Hybrid Networks 

Based on Octamolybdate: Ionothermal Synthesis, Structure and Photocatalytic 

Properties. Dalt. Trans. 2012, 41 (14), 4084–4090. 

(76)  Zhai, Q.; Lu, C.; Zhang, Q.; Wu, X.; Xu, X.; Chen, S.; Chen, L. Influence of Substituents 

on the Structures of Hybrid Complexes Constructed from Tetranuclear Copper(I) 1,2,4-

Triazolate Clusters and Octamolybdates. Inorg.Chim.Acta 2006, 359 (12), 3875–3887.  

(77)  Quiang, G. CSD Communication. Priv. Commun. 2016, 1498128–14. 

(78)  Quiang, G. CSD Communication. Priv. Commun. 2014, CCDC 10297. 

(79)  Drabent, K.; Białońska, A.; Ciunik, Z. New Porous Crystals of Cu (I) Complexes with 

Schiff-Base-Containing Triazole Ligands. Inorg. Chem. Commun. 2004, 7, 224–227.  

(80)  Wang, Y.; Yi, L.; Yang, X.; Ding, B.; Cheng, P.; Liao, D. -Z.; Yan, S. -P. Synthesis, 

Crystal Structure, and Characterization of New Tetranuclear Ag(I) Complexes with 

Triazole Bridges. Inorg. Chem. 2006, 45 (15), 5822–5829. 



 
110 

 

(81)  Wang, Y.; Ding, B.; Cheng, P.; Liao, D. -Z.; Yan, S.-P. Tuned Triazolatesilver(I) 

Luminescent Complexes from Zero- to Three-Dimensionality Based on Bi- to Tetratopic 

Bridged Ligands. Inorg. Chem. 2007, 46 (6), 2002–2010. 

(82)  Batten, S. R.; Neville, S. M.; Turner, D. R. Coordination Polymers, Design, Analysis 

and Application; Cambridge, UK, 2009. 

(83)  Leong, W. L.; Vittal, J. J. One-Dimensional Coordination Polymers: Complexity and 

Diversity in Structures, Properties, and Applications. Chem. Rev. 2011, 111, 688–764. 

(84)  Moulton, B.; Zawrotko, M. J. From Molecules to Crystal Engineering: Supramolecular 

Isomerism and Polymorphism in Network Solids. Chem. Rev. 2001, 101 (6), 1629–1658. 

(85)  Ciunik, Z.; Drabent, K.; Szterenberg, L. Molecular Conformation versus C – H · · · Ph 

Weak Hydrogen Bonds in ð X ¼ CH 3 ; Cl ; Br Þ Crystals. J. Mol. Struct. 2002, 641 (2–

3), 175–182. 

(86)  CrysAlis PRO. version 171.37.35, Agilent Technologies. Yanton, Oxfrodshire, England. 

(87)  CrysAlis Pro. Rigaku Oxford Diffraction. Yanton, Oxfrodshire, England. 

(88)  Sheldrick, G. M. SHELXT – Integrated Space-Group and Crystal-Structure 

Determination. Acta Crystallogr., Sect. A Found. Adv. 2015, A71, 3–8. 

(89)  Sheldrick, G. M. Crystal Structure Refinement with SHELXL. Acta Crystallogr., Sect. 

C Struct. Chem 2015, I71, 3–8. 

(90)  Putz, H.; Brandenburg, K. Diamond - Crystal and Molecular StructureVisualization. 

Crystal Impact GbR: Bonn, Germany. 

(91)  Spek, A. L. Platon. Acta Cryst. 2009, pp 148–155. 

(92)  Ganczar, E.; Gawryszewska, P.; Kinzhybalo, V.; Białońska, A. Photoreactive Crystal of 

a Copper(I) Coordination Compound with a Cinnamaldehyde Derivative. Cryst. Growth 

Des. 2021, 21 (12), 7023–7033.  

(93)  Hordiychuk, O. R.; Kinzhybalo, V. V; Goreshnik, E. A.; Slyvka, Y. I.; Krawczyk, M. S.; 

Mys’kiv, M. G. Influence of Apical Ligands on Cu–(C═C) Interaction in Copper(I) 

Halides (Cl−, Br−, I−) π-Complexes with an 1,2,4-Triazole Allyl-Derivative: Syntheses, 

Crystal Structures and NMR Spectroscopy. J. Organomet. Chem. 2017, 838, 1–8.  

(94)  Hordiichuk, O. R.; Slyvka, Y. I., Kinzhybalo, V. V., Goreshnik, E. A., Bednarchuk, T. 

J., Bednarchuk, O.; Jedryka, J.; Kityk, I.; Mys’kiv, M. G. Inorganica Chimica Acta 



 
111 

 

Construction of Heterometallic and Mixed-Valence Copper (I/ II) Chloride π-Complexes 

with 1, 2, 4-Triazole Allyl-Derivative. Inorganica Chim. Acta 2019, 495, 119012–

119020.  

(95)  Saigo, K.; Hasegawa, M. Determining Factors of Molecular Arrangement and Reaction 

Course in the Crystalline-State Photoreaction of Unsymmetrically Substituted Diolefins. 

In Reactivity in Molecular Crystals; VCH: Tokyo, 1993; p 203. 

(96)  Turowska-Tyrk, I.; Grześniak, K.; Trzop, E.; Zych, T. Monitoring Structural 

Transformations in Crystals. Part 4. Monitoring Structural Changes in Crystals of 

Pyridine Analogs of Chalcone during [2+2]-Photodimerization and Possibilities of the 

Reaction in Hydroxyl Derivatives. J. Solid State Chem. 2003, 174, 459–465.  

 

  



 
112 

 

  



 
113 

 

8 Uzupełnienie 

8.1 Dane krystalograficzne związków otrzymanych w wyniku 

postsyntetycznych modyfikacji  

Tabela 6 Dane krystalograficzne dla 2c i jego modyfikacji. 

Nazwa 2c 2c* 2c_heksan 2c_aceton 

Wzór sumaryczny C36H28N16Br4Cu2· 

2CF3SO3· 

2.80CH3CN 

C36H28N16Br4Cu2· 

2CF3SO3· 

1.07CH3CN 

C36H28N16Br4Cu2· 

2CF3SO3·C6H6 

C36H28N16Br4Cu2· 

2CF3SO3·2C3H6O· 

H2O 

MR 1552.76 1473.52 1487.72 1561.76 

Układ 

krystalografinczy, typ 

grupy przestrzennej 

Jednoskośny, P21/c 

a, b, c [Å] 7.067(3), 18.838(3), 

22.162(4), 

7.073(4), 19.203(1), 

19.405(1) 

7.077(2), 18.699(2), 

22.231(1) 

7.012(2), 18.844(4), 

22.188(4) 

β [o] 96.34(2) 93.20(4) 96.25(1) 96.07(3) 

V 2932(3) 2631(5) 2924(5) 2915(4) 

Dc 1.749 1.860 1.689 1.779 

Z [Å3] 2 

μ (mm-1) 5.47 6.04 5.43 3.63 

Dyfraktometr 

Xcalibur, Onyx 

XtaLAB Synergy R, 

DW system, 

HyPix−Arc 150 

Xcalibur, Onyx 
Xcalibur, Ruby, 

Gemini ultra 

Temperatura [K] 100 

Źródło promieniowania Cu Kα Mo Kα 

Wymiary kryształu 

[mm] 
0.46 x 0.16 x 0.15 0.07 x 0.04 x 0.04 0.21 x 0.08 x 0.07 0.26 x 0.06 x 0.06 

Liczba refleksów 

zmierzonych, 

niezależnych, 

obserwowanych 

11855, 5840, 5504 17484, 4961, 3610 11997, 5793, 4031 11606, 5132, 3223 

Rint 0.044 0.046 0.082 0.081 

(sin θ/λ)max (Å-1) 0.629 0.616 0.626 0.595 

R[F2 > 2s(F2)], wR(F2), 

S 
0.067, 0.184, 1.04 0.129, 0.309, 1.17 0.073, 0.214, 1.04 0.065, 0.119, 0.99 

Liczba refleksów 5840 4961 5793 5132 

Liczba parametrów 464 407 428 455 

Liczba więzów 24 93 1 12 

∆max, ∆min  

(e Å-3) 
1.26, -1.53 1.45, -0.67 1.15, -1.24 0.84, -0.58 

 

https://d.docs.live.net/a0bfd442ad73700a/Praca/DOKTORAT/rozprawa_doktorska/emi50a%20_cell_length_a
https://d.docs.live.net/a0bfd442ad73700a/Praca/DOKTORAT/rozprawa_doktorska/emi50a%20_cell_length_b
https://d.docs.live.net/a0bfd442ad73700a/Praca/DOKTORAT/rozprawa_doktorska/emi50a%20_cell_length_c
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2c* 2c_heksan 

 
 

2c_aceton 

 

Rysunek 8.1 Część asymetryczna komórki elementarnej 2c*, 2c_heksan oraz 2c_aceton wraz 

z numeracją atomów. Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% 

prawdopodobieństwem. Nieuporządkowane fragmenty struktury zaznaczono transparentnie 

bez podania numeracji ze względu na przejrzystość rysunku. i=-x+1/2, y-1/2, -z+1/2
 

Tabela 7 Dane krystalograficzne dla związku 4a i jego modyfikacji. 

 4a 4a* 4a** 4a*** 

Wzór sumaryczny  
C44H36N16Cl4Cu2· 

2BF4·2CH3CN 

C44H36N16Cl4Cu2·2BF

4·CH3CN·0.17H2O 

C44H36N16Cl4Cu2· 

2BF4·0.72 H2O 

C44H36N16Cl4Cu2· 

2BF4·CH3CN 

MR 1313.49 1275.16 1242.99 1272.44 

Układ 

krystalograficzny,  
trójskośny trójskośny trójskośny trójskośny 

typ grupy przestrzennej P1 P1 P1 P1 

a, b, c (Å) 
8.960(3), 14.584(1), 

21.959(1) 

8.851(2), 14.596(4), 

21.754(3) 

8.874(2), 14.614(3), 

21.776(1 

6.793(6), 18.519(1), 

21.765(2) 

α, b ,  (°) 
80.30(3), 83.29(2), 

77.27(3) 

78.72(2), 83.27(2), 

76.49(2) 

78.28(2). 82.95(2), 

77.17(2) 

85.20(4), 87.22(1), 

88.45(1) 

V (Å3) 2749(4) 2672(3) 2687(2) 2724(2) 

Z 2 2 2 2 
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Typ promieniowania Cu Kα Cu Kα Cu Kα Cu Kα 

μ (mm-1) 3.53 3.45 3.49 3.46 

Rozmiary kryształu 0.13x0.09x0.06 0.13x0.08x0.04 0.14x0.06x0.03 0.20x0.12x0.08 

Dc (Mg m-3) 1.587 1.585 1.536 1.551 

Dyfraktometr XtaLAB Synergy XtaLAB Synergy XtaLAB Synergy XtaLAB Synergy 

Liczba refleksów 

zmierzonych, 

niezależnych i 

obserwowanych 

53234, 10922, 9033 31516, 10285, 5759 
34691, 10225, 

8849 

46293, 11162, 

5044 

Rint 0.059 0.057 0.026 0.193 

(sin /)max (Å-1) 0.630 0.618 0.622 0.641 

R[F2>2s(F2)], wR(F2), S 0.081, 0.253, 1.040 0.068, 0.209, 1.120 0.045, 0.126, 1.040 0.161, 0.450, 1.280 

Liczba refleksów 10922 10285 10225 11162 

Liczba parametrów 742 779 786 814 

Liczba więzów  36 24 234 363 

max, min (e Å-3) 1.48, -1.19 0.75, -1.0 0.84, -0.64 1.45, -0.65 

CCDC numer 2103883 2103882 2103884 2103885 

 

 

Rysunek 8.2 Części asymetryczne wszystkich faz krystalicznych związku 4a wraz z 

numeracją atomów. Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

Nieuporządkowane fragmenty struktury zaznaczono transparentnie bez podania numeracji ze 

względu na przejrzystość rysunku. 
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Tabela 8 Dane krystalograficzne dla 6a i jego modyfikacji. 

 6a 6a* 6a_PhCN 6a_ETOH 6a_THF 6a_buOH 

Wzór sumaryczny 

C36H24N16Cl8

Cu2·2BF4· 

3.3CH3CN 

C36H24N16Cl8

Cu2·2BF4 

C36H24N16Cl8

Cu2·2BF4· 

2C6H6CN 

C36H24N16Cl8

Cu2· 

2BF4· 

4C2H5OH 

C36H24N16Cl8

Cu2·2BF4· 

1.5C4H8O·1.4

CH3CN 

C36H24N16Cl8

Cu2·2BF4·2.1

C4H9OH 

Mr 1402.07 1265.01 1471.25 1449.28 1432.99 1422.97 

Układ 

krystalograficzny, 

typ grupy 

przestrzennej 

Jednoskośny, P21/c 

a, b, c (Å) 

6.888(2), 

19.413(2), 

21.288(2) 

6.745(2), 

21.335(1), 

16.248(2) 

6.885(1), 

19.491(2), 

21.353(2) 

6.919(2), 

19.490(1), 

21.489(4) 

6.874(1), 

19.220(2), 

21.440(3) 

6.883(1), 

19.235(2), 

21.641(3) 

β (o) 95.97(1) 97.86(3) 95.20(1) 94.74(2) 94.74(1) 93.79(6) 

V (Å3) 2831(9) 2316(2) 2853(7) 2887(9) 2822(6) 2858(6) 

Dc (Mg m-3) 1.645 1.814 1.712 1.667 1.686 1.653 

Z  2 

μ (mm-1) 5.10 6.13 5.09 5.05 5.13 5.06 

Dyfraktometr XtaLAB Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150 

Temperatura [K] 100 

Źródło 

promieniowania 
Cu Kα 

Wymiary 

kryształu [mm] 

0.31 x 0.26 x 

0.15 

0.13 x 0.05 x 

0.05 

0.17 x 0.12 x 

0.05 

0.14 x 0.12 x 

0.07 

0.37 x 0.17 x 

0.10 

0.15 x 0.12 x 

0.06 

Liczba refleksów 

zmierzonych, 

niezależnych, 

obserwowanych 

24564, 5813, 

5806 

20472, 4741, 

3876 

24873, 5870, 

5555 

24772, 5938, 

5343 

26125, 5815, 

5696 

26118, 5886, 

5559 

Rint 0.018 0.056 0.018 0.022 0.023 0.022 

(sin θ/λ)max (Å-1) 0.628 0.628 0.629 0.629 0.629 0.629 

R[F2 > 2s(F2)], 

wR(F2), S  

0.041, 0.110, 

1.12 

0.096, 0.258, 

1.14 

0.037, 0.095, 

1.09 

0.047, 0.129, 

1.02 

0.045, 0.124, 

1.03 

0.041, 0.110, 

1.06 

liczba refleksów 5813 4741 5870 5938 5815 5886 

 

liczba parametrów 
411 324 397 423 426 446 

liczba więzów 6 - - 13 108 101 

∆max, ∆min  

(e Å-3) 
0.65, -0.85 1.77, -0.61 0.63, -0.63 1.00, -0.75 1.15, -0.99 0.65 -0.5 
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6a* 

 

6a_PhCN 6a_THF 

 
 

6a_EtOH 6a_buOH 

  
 

Rysunek 8.3 Część asymetryczna komórki elementarnej 6a*, 6a_PhCN, 6a_THF, 6a_EtOH, 

6a_buOH wraz z numeracją atomów. Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% 

prawdopodobieństwem. Nieuporządkowanie zaznaczono transparentnie ze względu na 

przejrzystość rysunku. 

Dane krystalograficzne 7a: wzór sumaryczny: C36H28N16F4Br4Cu2·2BF4, Mr = 1377.05, układ 

krystalograficzny: jednoskośny, typ grupy przestrzennej: P21/c, a = 7.149(4)Å, b = 17.804(1)Å, 

c =18.085(1)Å, β = 96.21(1)o, V = 2288(4) Å3, Dc = 1.998 Mg m-3, Z = 2, μ (mm-1) = 6.14, 



 
118 

 

dyfraktometr: XtaLAB Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150, temperatura:100 K, źródło 

promieniowania: Cu Kα, rozmiary kryształu (mm): 0.17 x 0.04 x 0.03, liczba refleksów 

zmierzonych, niezależnych i obserwowanych [I > 2σ(I)]: 18220, 4649, 2431, Rint = 0.066, 

(sin θ/λ)max (Å
-1) = 0.632, R[F2 > 2s(F2)] = 0.132, wR(F2) = 0.426, S = 1.44, liczba refleksów: 

4649, liczba parametrów: 325, ∆max, ∆min (e/Å-3): 1.91, -1.61. 

 

Rysunek 8.4 Część asymetryczna komórki elementarnej dla 7a* wraz z numeracją atomów. 

Elipsoidy drgań termicznych narysowano z 50% prawdopodobieństwem. 

Nieuporządkowane fragmenty struktury zaznaczono transparentnie bez podania numeracji 

ze względu na przejrzystość rysunku. 

Tabela 9 Dane krystalograficzne dla 8c po sorpcji rozpuszczalników 

Nazwa 8c_heksan 8c_nitrometan 8c_pksylen 8c_oksylen 

Wzór sumaryczny 
C18H12N8Cl4Cu·CF3SO3· 

0.5C6H6 

C18H12N8Cl4Cu· 

CF3SO3· 

1.66CH3NO2 

C18H12N8Cl4Cu· 

CF3SO3· 

0.5C6H6(CH3)2  

C18H12N8Cl4Cu·CF3SO3· 

0.2C6H6(CH3)2 

Mr 727.05 795.84 742.69 721.02 

Układ 

krystalograficzny, 

typ grupy 

przestrzennej 

Tetragonalny, I41/a 

a, c (Å) 
29.374(3), 14.422(2) 

29.238(3), 

14.465(2) 

29.529(1), 

14.450(4) 

29.618(2), 14.445(2) 

V (Å3) 12444(3) 12366(3) 12600(4) 12671(8) 

Dc (Mg m-3) 1.552 1.710 1.566 1.512 

Z  16 

μ (mm-1) 5.29 5.48 5.24 5.20 

Dyfraktometr XtaLAB Synergy R, DW system, HyPix−Arc 150 

Temperatura [K] 100  

Źródło 

promieniowania 
Cu Kα 

Wymiary kryształu 

[mm] 
0.23 x 0.04 x 0.04 0.12 x 0.03 x 0.02 0.18 x 0.06 x 0.05 0.15 x 0.07 x 0.05 

Liczba refleksów 

zmierzonych, 

niezależnych, 

obserwowanych 

24098, 6314, 5398 25759, 6307, 5388 35014, 6452, 5438 26674, 6451, 5907 
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Rint 0.033 0.053 0.041 0.033 

(sin θ/λ)max (Å-1) 0.629 0.629 0.629 0.628 

R[F2 > 2s(F2)], 

wR(F2), S  
0.047, 0.129, 0.96 0.064, 0.162, 1.09 0.059, 0.177, 1.08 0.062, 0.203, 1.05 

liczba refleksów 6314 6307 6452 6451 

liczba parametrów 416 432 503 411 

liczba więzów 45 8 69 56 

∆max, ∆min (e Å-3) 0.66, -0.64 0.75, -0.70 0.55, -0.64 0.77, -0.73 

 

a) 

 

  

b) 
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c) 

 

 

d) 

 

Rysunek 8.5 Część asymetryczna komórki elementarnej dla 8c_heksan (a), 8c_nitrometan 

(b), 8c_pksylen (c), 8c_oksylen (d) wraz z numeracją atomów. Elipsoidy drgań termicznych 

narysowano z 50% prawdopodobieństwem. Nieuporządkowane fragmenty struktury 

zaznaczono transparentnie bez podania numeracji ze względu na przejrzystość rysunku. 

8.2  Sorpcja wybranych rozpuszczalników w 8c potwierdzona za 

pomocą metody 1H NMR 

• Tetrahydrofuran: 

1H NMR (500 MHz, CD3CN, 300 K) δ=8.83 (d, J=27.9 Hz, 3H, C−Hatrz, N=C−H), δ=8.04 

(d, J=8.4, 1.9 Hz, 1H, Ph), δ=7.87–7.74 (m, 1H, Ph), δ=7.72 (d, J=8.3 Hz, 1H, Ph), δ=3.72–

3.61 (m, 8H, THF), δ=1.89–1.77 (m, 8H, THF) 

Z analizy wynika, że na jeden ligand przypadają 2 cząsteczki tetrahydrofuranu 
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• Propionitryl: 

1H NMR (500 MHz, CD3CN, 300 K) δ=8.91 (d, J=29.7 Hz, 3H, C−Hatrz, N=C−H), δ=8.04 

(d, J=1.9 Hz, 1H, Ph), δ=7.87–7.74 (m, 1H, Ph), δ=7.72 (d, J=8.3 Hz, 1H, Ph), δ=2.42−2.35 

(m, 6H, −CH2 propionitryl), δ=1.26–1.20 (m, 9H, −CH3 propionitryl) 

Z analizy wynika, że na jeden ligand przypadają 3 cząsteczki propionitrylu 

• Heksan: 

1H NMR (500 MHz, DMSO, 300 K) δ=9.98 (s, 2H, C−Hatrz), δ=9.18 (s, 1H, N=C−H), δ=8.04 

(s, 1H, Ph), δ=7.90–7.76 (m, 2H, Ph), δ=1.26 (dd, J=14.8, 7.0 Hz, 8H, heksan), δ=0.91–0.78 

(m, 6H, heksan). 

Z analizy wynika, że na jeden ligand przypada 1 cząsteczka heksanu 

• p-ksylen: 

1H NMR (500 MHz, DMSO, 300 K) δ=9.56 (s, 2H, C−Hatrz), δ=9.15 (s, 1H, N=C−H), δ=8.04 

(d, J=1.3 Hz, 1H, Ph), δ=7.90–7.76 (m, 2H, Ph), δ=7.05 (s, 2H, p-ksylen Ph), δ=2.24 (s, 3H, p-

ksylen, −CH3) 

Z analizy wynika, że na jeden ligand przypada 0.5 cząsteczki p-ksylenu 

• o-ksylen: 

1H NMR (500 MHz, DMSO, 300 K) δ=9.98 (s, 2H, C−Hatrz), δ=9.20 (s, 1H, N=C−H), δ=8.04 

(s, 1H, Ph), δ=7.90–7.76 (m, 2H, Ph), δ=7.18–7.01 (m, 2H, o-ksylen Ph), δ=2.20 (s, 3H, o-

ksylen −CH3) 

Z analizy wynika, że na jeden ligand przypada 0.5 cząsteczki o-ksylenu 

• m-ksylen 

1H NMR (500 MHz, DMSO, 300 K) δ=9.89 (s, 2H, C−Hatrz), δ=9.18 (s, 1H, N=C−H), δ=8.04 

(s, 1H, Ph), δ=7.92–7.76 (m, 2H, Ph), δ=7.12 (t, J=7.5 Hz, 1H, m-ksylen Ph), δ=7.01–6.90 (m, 

1H, m-ksylen Ph), δ=2.25 (s, 3H, m-ksylen −CH3) 

Z analizy wynika, że na jeden ligand przypada 0.5 cząsteczki m-ksylenu 

• Butan-2-ol: 

1H NMR (500 MHz, DMSO, 300 K) δ=9.87 (s, 1H, C−Hatrz), δ=9.17 (s, 1H, N=C−H), δ=8.04 

(s, 1H, Ph), δ=7.93–7.75 (m, 2H, Ph), δ=4.28 (d, 1.5H, butan-2-ol -OH), δ=3.48 (m, 1.5H, 
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butan-2-ol -CH), δ=1.38–1.20 (m, 3H, butan-2-ol -CH2), δ=1.02 (d, J=6.2 Hz, 4.5H butan-2-ol 

−CH3), δ=0.82 (t, J=7.4 Hz, 4.5H, butan-2-ol −CH3). 

Z analizy wynika, że na jeden ligand przypada 1.5 cząsteczki butan-2-olu. 

8.3 Geometria sfery koordynacyjnej jonów miedzi(I) 

w poszczególnych związkach koordynacyjnych 

Tabela 10 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 1c. 

Cu1−N1

A [Å] 

Cu1−N1

B [Å] 

Cu1−N2D 

[Å] 

<N1B−Cu1−N2

D [o] 

<N1A−Cu1−N2D 

[o] 

<N1A−Cu1−

N1B [o] 

1.936(5) 1.936(5) 2.023(5) 112.5(2) 108.6(2) 138.8(2) 

 

Tabela 11 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 4a i jego modyfikacjach oraz 4b. 

 
Cu1−N1A 

[Å] 

Cu1−N1B 

[Å] 

Cu1−N2D 

[Å] 

<N1B−Cu1−

N2D [o] 

<N1A−Cu1

−N2D [o] 

<N1A−Cu1−

N1B[o] 

4a 1.922(6) 1.946(6) 2.015(5) 113.47(12) 112.15(12) 134.3(12) 

4a* 1.943(3) 1.943(3) 2.018(3) 113.97(11) 112.22(11) 133.76(11) 

4a** 1.942(2) 1.944(2) 2.013(2) 113.64(8) 112.23(8) 134.05(8) 

4a*** 1.959(7) 1.956(8) 2.019(8) 114.02(5) 115.94(6) 129.35(6) 

4b 1.941(3) 1.945(3) 2.023(3) 113.51(10) 111.79(11) 134.69(10) 

 
Cu2−N1C 

[Å] 

Cu2−N1D 

[Å] 

Cu2−N2B 

[Å] 

<N1D−Cu1−

N2B [o] 

<N1C−Cu1−

N2B [o] 

<N1C−Cu1−

N1D[o] 

4a 1.922(6) 1.941(5) 2.015(5) 113.77(12) 112.15(12) 134.33(12) 

4a* 1.938(3) 1.943(3) 2.019(3) 113.97(11) 109.77(11) 134.59(11) 

4a** 1.938(2) 1.938(2) 2.012(2) 113.64(8) 112.26(8) 134.05(8) 

4a*** 1.939(8) 1.942(8) 2.010(8) 114.94(10) 110.49(10) 134.18(10) 

4b 1.934(3) 1.941(3) 2.023(3) 113.51(10) 111.79(11) 134.69(10) 

w przypadku 4a*** atom N1A generowany jest przez operację symetrii -x+2, -y+1, -z 
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Tabela 12 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 4c i 5c. 

 Cu1−N1A 

[Å] 

Cu1−N1B 

[Å] 

Cu1−N2Bi 

[Å] 

<N1B−Cu1

−N2Bi [o] 

<N1A−Cu1

−N2Bi [o] 

<N1A−Cu1

−N1B[o] 

4c 1.950(5) 1.958(4) 2.024(5) 114.22(10) 110.28(10) 133.58(10) 

5c 1.944(5) 1.957(4) 2.029(4) 114.12(9) 110.54(9) 113.32(9) 

i= -x+2, -y+1, -z 

 

Tabela 13 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 4d. 

Cu1−N1A 

[Å] 

Cu1−N1B 

[Å] 

Cu1−N2D 

[Å] 

Cu1−Cl1 

[Å] 

<N2D−Cu

1−Cl1 [o] 

<N1B−Cu

1−Cl1 [o] 

<N1B−Cu

1−N2D[o] 

1.985(4) 2.020(40) 2.028(4) 2.407(2) 114.28(12) 97.70(12) 110.28(15) 

<N1A−Cu

1−Cl1 [o] 

<N1A−Cu

1−N2D [o] 

<N1A−Cu

1−N1B [o] 

Cu2−N1C 

[Å] 

Cu2−N1D 

[Å] 

Cu2−N2B 

[Å] 

Cu2−Cu2i 

[Å] 

103.75(12) 107.56(15) 122.98(16) 1.932(4) 1.941(4) 1.989(4) 2.890(2) 

<N1D−Cu

2−N2B [o] 

<N1C−Cu

2−N2B[o] 

<N1C−Cu

2−N1D [o] 

    

115.12(15) 114.03(15) 130.29(15)     

i=-z, -y, -z 

 

Tabela 14 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 4e i  5e. 

 Cu1−N1A [Å] Cu1−N2Bi [Å] Cu1−N1B [Å] Cu1−Cl2 [Å] 
<N1B−Cu1−C

l2 [o] 

4e 1.990(5) 2.020(5) 2.020(5) 2.447(2) 101.97(15) 

5e 1.996(2) 2.012(2) 2.033(3) 1.444(1) 102.66(8) 

 <N2Bi−Cu1−C

l2 [o] 

<N2Bi−Cu1−N

1B [o] 

<N1A−Cu1−C

l2 [o] 

<N1A−Cu1−N

1B [o] 

<N1A−Cu1−N

2Bi [o] 

4e 103.86(15) 111.28(12) 106.78(16) 117.69(12) 113.48(12) 

5e 103.33(7) 110.56(10) 105.43(7) 117.12(10) 114.94(9) 

i= -x, -y, -z+1 
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Tabela 15 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 2c, 2c*, 6a, 6a*, 6b, 7a, 7a*. 

 
Cu1−N1B 

[Å] 

Cu1−N1A 

[Å] 

Cu1−N2Bi 

[Å] 

<N1A−Cu1−

N2i [o] 

<N1B−Cu1−

N2Bi [o] 

<N1B−Cu1−

N1A [o] 

2c 1.947(3) 1.947(4) 2.024(4) 110.8(1) 114.6(1) 134.0(1) 

2c* 1.955(11) 1.919(10) 2.007(12) 109.7(5) 111.7(5) 138.4(5) 

6a 1.941(2) 1.942(2) 2.034(2) 108.3(1) 115.1(1) 136.2(1) 

6a* 1.930(6) 1.930(6) 2.052(1) 107.5(3) 112.9(3) 139.4(3) 

6b 1.936(4) 1.939(4) 2.039(4) 108.4(2) 114.8(2) 136.2(2) 

7a 1.945(2) 1.943(2) 2.016(2) 111.4(1) 115.4(1) 132.2(1) 

7a* 1.915(12) 1.922(13) 2.025(13) 108.1(5) 116.1(5) 135.8(5) 

i=-x, -y+1,-z+1 

 

Tabela 16 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w polimerach koordynacyjnych 6b1, 7a1, 

7b, 7c. 

 Cu1−N1B[Å] Cu1−N1A[Å] Cu1−N2Ai[Å] Cu1−N2Bii[Å] 
<N1B−Cu1−N1

A[o] 

6b1 1.998(3) 2.004(3) 2.051(3) 2.059(3) 111.7(4) 

7a1 2.041(7) 2.027(7) 2.082(7) 2.038(7) 108.9(3) 

7b 2.040(3) 2.039(3) 2.078(3) 2.023(3) 108.9(13) 

7c 2.025(3) 2.043(3) 2.043(3) 2.030(3) 102.0(2) 

 
<N1B−Cu1−N2

Ai [o] 

<N1A−Cu1−N2

Bii [o] 

<N1A−Cu1−N2

Ai [o] 

<N1B−Cu1−N2

Bii [o] 

<N2Ai−Cu1−N

2Bii [o] 

6b1 115.8(12) 115.5(13) 108.9(12) 108.7(12) 95.48(1) 

7a1 99.57(3) 105.3(4) 112.5(6) 122.9(3) 107.7(3) 

7b 100.7(14) 106.5(14) 112.5(13) 121.7(14) 107.4(13) 

7c 105.8(10) 105.8(10) 115.4(10) 125.1(2) 103.4(2) 

Dla 6b1: i = -x, -y+1, -z+1, ii = -x+1, -y+1, -z+1; dla 7a1: i=ii = x, -y+3/2, z-1/2 
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Tabela 17. Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w polimerach koordynacyjnych 8a, 8b, 

8c. 

 Cu1−N1A [Å] Cu1−N2Ai [Å] Cu1−N2B [Å] Cu1−N1Bi [Å] 
<N2B−Cu1−N1

Bi [o] 

8a 2.027(8) 2.017(8) 2.015(6) 2.018(9) 101.0(3) 

8b 2.006(9) 2.012(8) 2.020(4) 2.026(7) 101.1(2) 

8c 2.029(3) 2.011(6) 2.034(6) 2.026(7) 102.9(3) 

 
N1Bi−Cu1−N2

Ai[o] 

N2Ai−Cu1−N1

A [o] 

<N1A−Cu1−N2

B [o] 

<N1A−Cu1−N1

Bi [o] 

<N2Ai−Cu−N2

B [o] 

8a 109.8(9) 106.7(9) 109.3(7) 114.6(7) 115.7(9) 

8b 110.9(6) 105.6(2) 111.2(6) 112.4(7) 115.8(7) 

8c 107.6(9) 109.9(5) 107.1(3) 112.9(4) 117.5(6) 

i=y-1/4, -x+3/4, z-1/4 

 

Tabela 18 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 8d. 

Cu1−N1A 

[Å] 

Cu1−N2i 

[Å] 

Cu1−N1 

[Å] 

<N1A−Cu1−N2i 

[o] 

<N1A−Cu1−N1 

[o] 

<N2i−Cu1−N1 

[o] 

1.867(3) 1.977(2) 1.993(4) 127.4(5) 122.3(1) 110.2(9) 

i=-x, -y, -z+1 

 

Tabela 19 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 10c. 

Cu1−N2

A [Å] 

Cu1−N1

B [Å] 

Cu1−N2Bi 

[Å] 

<N1B−Cu1−N2

Bi [o] 

<N2A−Cu1−N2Bi 

[o] 

<N2A−Cu1−

N1B [o] 

1.936(3) 1.939(4) 2.063(4) 110.9(1) 107.1(4) 142.0 (1) 

i=-x+1, -y+2, -z 
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Tabela 20 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 9c1 i 11c. 

 
Cu1−N1i [Å] 

2.008(4) 
Cu1−N1[Å] Cu1−N2ii [Å] Cu1−N2iii [Å] 

<N2ii−Cu1−N

2iii [o] 

9c1 2.012(1) 2.012(1) 2.003(9) 2.003(9) 116.6(5) 

11c 2.009(4) 2.009(4) 2.027(4) 2.027(4) 110.8(2) 

 
<N1−Cu1−N2i

ii [o] 

N1−Cu1−N2ii 

[o] 

<N1i−Cu1−N2

iii [o] 

<N1i−Cu1−N2

ii [o] 

<N1i−Cu−N1 

[o] 

9c1 104.3(3) 110.2(3) 110.2(3) 110.2(3) 111.4(5) 

11c 104.5(2) 111.2(1) 111.2(1) 104.5(2) 114.8(2) 

i= -y+3/4, -x+3/4, -z+3/4; ii=x, -y+1, -z+1/2; iii=y-1/4, -x+3/4, z+1/4 

 

Tabela 21 Geometria koordynacyjna jonu miedzi(I) w 11b. 

Cu1−N2A [Å] Cu1−N2B [Å] Cu1−N1Ai [Å] Cu1−N1Bii [Å] 
<N1Ai−Cu1−N

1Bii [o] 

1.986(2) 2.007(2) 2.018(2) 2.037(2) 101.9(1) 

<N2B−Cu1−N1

Bii [o] 

N2B−Cu1−N1A

i [o] 

<N2A−Cu1−N1

Bii [o] 

<N2A−Cu1−N1

Ai [o] 

<N2A−Cu−N2

B [o] 

100.5(1) 115.5(1) 112.1(1) 104.1(1) 121.2(1) 

 

8.4  Konformacja pierścieni sześcioczłonowych Cu2N4 

w otrzymanych związkach koordynacyjnych miedzi(I) 

• parametr a – odległość Cu⋯Cu  

• parametr b − odległość pomiędzy płaszczyzną zbudowaną z trzech koordynujących 

atomów azotu a jonami miedzi(I) 

• parametr c − odległość jonu metalu od płaszczyzny zdefiniowanej przez cztery mostkujące 

atomy azotu ligandów mostkujących 

• parametr d1, d2, d3, d4, d5, d6 – kąty torsyjne Cu−N−N−Cu, N−N−Cu−N, N−Cu−N−N 
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Tabela 22 Parametry geometryczne pierścienia Cu2N4. 

 1a 1b 1c 2c 4a 4b 4c 

Parametr a  [Å] 3.540(2) 3.508(1) 3.600(2) 3.553(6) 3.538(1) 3.553(8) 3.550 

Parametr b [Å] 
0.001(2) 0.073(2) 

0.026(1) 

0.061(3) 
0.085(2) 

0.024(2), 

0.112(6) 
0.011(3) 0.156(2) 

Parametr c [Å] 
0.055(9) 0.202(6) 

0.001(3) 

0.097(5) 
0.174(6) 

0.016(2), 

0.081(3) 
0.026(4) 0.115(6) 

Parametr d1 [o] 3.8(6) 13.8(4) 6.2(8) 11.9(2) -4.9(3) -4.2 7.8(3) 

Parametr d2 [o] -3.5 -13.2(4) -7.7 -11.2 6.0(3) 5.1 -7.2 

Parametr d3 [o] 3.6 13.5(4) 4.5 10.8 -4.4(3) -4.2 7.3 

Parametr d4 [o] -3.8(6) -13.8(4) -0.6 -11.9(2) 1.9(2) 2.7 -7.8 

Parametr d5 [o] 3.5 13.2(4) -1.5 11.2 -0.2(7) -1.2 7.2 

Paramter d6 [o] -3.6 -13.5(4) -1.5 -10.8 1.9(11) 2.1 -7.3 

 4d 4e 5c 5e 6a 6b 6b1 

Parametr a  [Å] 3.539(2) 3.614 3.555 3.641 3.519(2) 3.527(3) 3.747(5) 

Parametr b [Å] 0.514(6), 

0.083(5) 
0.495(2) 0.160(2) 0.492(4) 0.079(3) 0.076(5) 0.586(3) 

Parametr c [Å] 0.460(4), 

0.044(1) 
0.426(5) 0.136(8) 0.413(5) 0.181(5) 0.176(2) 0.209(7) 

Parametr d1 [o] 16.8(7) 28.7(2) 9.3(4) 27.9(2) 12.4(5) 12.0(2) 14.5(6) 

Parametr d2 [o] -27.9 -26.6 -8.6 -24.9 -11.4 -10.2 -12.6(4) 

Parametr d3 [o] 27.9 26.7 8.5 25.2 11.8 10.5 12.3(1) 

Parametr d4 [o] -17.2 -28.7 -9.3 -27.9 -12.4 12.0(2) -14.5(6) 

Parametr d5 [o] 3.0 26.6 8.6 24.9 11.4 10.2 12.6(4) 

Paramter d6 [o] -2.7 -26.7 -8.5 -25.2 -11.7 -10.5 -12.3(1) 

 7a 7a1 7b 7c 8a 8b 8c 

Parametr a  [Å] 3.507(2) 3.775(8) 3.792(7) 3.829(10) 3.626 3.571 3.745(8) 

Parametr b [Å] 0.104(9) 0.568(9) 0.581(4) 0.613(6) 0.635 0.621 0.734(8) 

Parametr c [Å] 0.159(4) 0.111(2) 0.125(7) 0.050(3) - - - 

Parametr d1 [o] 10.8(5) 16.2(4) 15.8(4) 17.5(6) 18.0 16.8 18.7(4) 

Parametr d2 [o] -10.4 -19.2 -18.2 4.6 4.8 7.3 0.4(7) 

Parametr d3 [o] 9.9 17.5 17.0 10.7 -17.6 -17.6 -11.8(9) 

Parametr d4 [o] -10.8 -12.9 -13.5 -11.4 4.9 1.2 2.5(6) 

Parametr d5 [o] 10.4 5.7 6.6 -0.4 16.12 21.6 14.0(6) 

Paramter d6 [o] -9.9 -7.6 -8.2 15.7 -29.3 -31.9 -26.0(7) 

 8d 9c1 10c 11b 11c   

Parametr a  [Å] 3.660(5) 3.642(5) 3.658(6) 3.343(5) 3.606(7)   

Parametr b [Å] 0.009(11) 0.636(9) 0.022(2) 0.512 0.694   
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Parametr c [Å] 0.039(11) - 0.025(6) 0.775(8) -   

Parametr d1 [o] 2.8 -11.4 1.7(2) 10.6 -8.8   

Parametr d2 [o] -2.4 5.0 -1.5 -40.0 -11.0   

Parametr d3 [o] 2.4 17.6 1.6 39.6 20.7   

Parametr d4 [o] -2.8 -11.4 -1.7 -8.1 -8.8   

Parametr d5 [o] 2.4 -5.0 1.5 -22.6 -11.0   

Paramter d6 [o] -2.4 17.6 -1.6 21.7 20.7   

 

8.5 Widmo IR dla 8c 

 

Rysunek 8.6 Widma IR dla 8c aktywowanej w temperaturze 180 oC (czarny) i dla pierwotnej 

próbki 8c (czarny).   
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Stopień naukowy: 
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• 2018 – Magister, specjalizacja: Chemia Organiczna, praca dyplomowa: Synteza, 
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Derivative. Cryst. Growth Des. 2021, 21, 7023−7033. 
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* - autor korespondencyjny 
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18209−18218.  
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• 13th Frolic Goats High−Pressure Workshop, edycja on−line, maj 2020  
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do IV Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej 2021 
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10 Streszczenie 

Związki o charakterystycznej budowie supramolekularnej typu gość−gospodarz 

znajdują się w obszarze ciągłego zainteresowania świata naukowego. Swoje zainteresowanie 

zawdzięczają różnorodnym właściwościom fizykochemicznym i strukturalnym, które można 

zaprojektować oraz modyfikować. Interesującą grupą są związki koordynacyjne miedzi(I) 

z zasadami Schiffa zbudowanymi na podstawie 1,2,4-triazolo-4-aminy. Mają one tendencję do 

tworzenia sieci krystalicznych z obecnością jednowymiarowych kanałów w których znajdują 

się cząsteczki rozpuszczalnika. Na podstawie niewielkiej ilości danych w literaturze 

zaobserwowano, że tendencja ta jest związana z obecnością atomu halogenu znajdującego się 

w pozycji para- pierścienia fenylowego liganda, który poprzez oddziaływania kierunkowe 

determinuje taki układ supramolekularny. Obecność kanałów w sieci krystalicznej jest 

atrakcyjne w kontekście wymiany cząsteczek gościa na inne molekuły co znajduje 

zastosowanie w heterogenicznej katalizie, selektywnym rozdziale molekularnym, jako układy 

magazynujące gaz czy też czujniki chemiczne.  

Celem przedstawionej dysertacji była synteza oraz hodowla monokryształów związków 

koordynacyjnych miedzi(I) z triazolowymi zasadami Schiffa w celu zbadania wpływu 

dodatkowych atomów halogenu w pierścieniu fenylowym liganda na motyw strukturalny 

związków koordynacyjnych miedzi(I) z uwzględnieniem wpływu geometrii anionu.  

W trakcie realizacji doktoratu otrzymano 28 związków koordynacyjnych miedzi(I)  

z halogenopochodnymi zasadami Schiffa (w wyniku postsyntetycznej modyfikacji otrzymano 

dodatkowo 16). W otrzymanej grupie związków znajduje się 11 jednowymiarowych polimerów 

koordynacyjnych. Sześć z nich charakteryzuje się obecnością jednowymiarowych kanałów,  

w których znajdują się cząsteczki gościa. Wstępne badania dowiodły, że układy te są zdolne do 

wymiany cząsteczek znajdujących się w kanałach. Pozostałe związki to dyskretne układy  

w których dwurdzeniowe kationowe jednostki przyjmują kształt litery X. Wśród tych układów 

wyselekcjonowano cztery, które także cechują się obecnością jednowymiarowych kanałów 

zajmowanych przez cząsteczki gościa. W tych przypadkach desolwatacja prowadzi do bardzo 

dużych zmian w samoorganizacji dwurdzeniowych jednostek, w wyniku których dochodzi do 

zamknięcia kanałów. Proces ten zachodzi w sposób odwracalny, a ponowne otworzenie 

kanałów jest możliwe poprzez umieszczenie kryształu w oparach rozpuszczalnika.  
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W zależności od modyfikacji opisywanych układów jakimi są atomy halogenu (ich pozycja 

oraz rodzaj) w pierścieniu fenylowym liganda, zmienia się ich selektywność na sorpcję 

cząsteczek rozpuszczalnika. Otrzymano także dwurdzeniowe związki koordynacyjne miedzi(I), 

w których samoorganizacja dwurdzeniowych jednostek prowadzi do ich gęstego upakowania 

(brak obecności kanałów). Wynika to z wielkości atomu halogenu znajdującego się w pozycji 

para- pierścienia fenylowego liganda. W pracy doktorskiej pokazano, że rozbudowa pierścienia 

fenylowego zasad Schiffa poprzez wprowadzenie dodatkowych atomów sprzyja formowaniu 

jednowymiarowych polimerów koordynacyjnych. Udowodniono także, że geometria anionu 

ma duże znaczenie w projektowaniu tych układów. Odpowiednio dobrana zasada Schiffa oraz 

odpowiednio dobrany anion spowodował otrzymanie związku koordynacyjnego miedzi(I), 

którego parametry geometryczne umożliwiły przeprowadzenie fotochemicznej reakcji [2+2] 

w krysztale.  
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11 Abstract 

Compounds with the characteristic supramolecular structure of the host−guest type are 

found in the area of continuous interest of the scientific world. Such compounds are attractive 

in the context of their physico−chemical and structural properties that can be properly designed 

and modified. An interesting group of compounds are copper(I) coordination compounds with 

Schiff bases based on 4-amino-1,2,4-triazole. They tend to form binuclear cationic units and to 

form crystal structures with the presence of one−dimensional channels occupied by solvent 

molecules. On the basis of a small amount of data in the literature, it has been observed that this 

tendency is related to the presence of the halogen atom located in the para- position of the 

phenyl ring of the Schiff base, which by directional interactions determines such a 

supramolecular structure. The presence of channels in the crystal structure is attractive in the 

context of the exchange of guest molecules, which is used in heterogeneous catalysis, selective 

molecular separation, gas storage or chemical sensors. 

The main goals of the presented dissertation were the synthesis and characterization of 

copper(I) coordination compounds with triazole Schiff bases in order to study the influence of 

additional halogen atoms in the phenyl ring of the ligand, on the structural motif of copper(I) 

coordination compounds, taking into account the influence of the anion geometry.  

In this work 28 copper(I) coordination compounds with halogen derivatives of Schiff's 

bases were obtained (an additional 16 were obtained as a result of post−synthetic modification). 

Among them there are 11 one−dimensional coordination polymers. Six of them are 

characterized by the presence of one−dimensional channels in which the guest molecules are 

located. Preliminary studies have shown that these systems are capable of exchanging 

molecules in channels. The remaining compounds are discrete systems in which the binuclear 

cationic units are X−shaped. Among these systems, four are characterized by the presence of 

one−dimensional channels occupied by guest molecules. In these cases, desolvation leads to 

huge changes in the self−organization of these binuclear units, resulting in the closure of the 

channels. This process is reversible and the reopening of the channels is possible by placing the 

crystal in a solvent vapour.  The selectivity of these systems for sorption of solvent molecules 

are changed depending on the modification of these systems, which are halogen atoms (their 

position and type) in the phenyl ring of the ligand. The binuclear copper(I) coordination 
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compounds were also obtained and their self−assembly results in dense packing (no channels). 

It is caused by the size of the halogen atom located in the para- position of the phenyl ring of 

the ligand. The dissertation showed that the expansion of the phenyl ring of Schiff's bases by 

introducing additional atoms promotes the formation of one−dimensional coordination 

polymers. It has also been proven that the geometry of the anion is of great importance in the 

design of these systems. Properly selected Schiff's base and an appropriately good anion 

resulted in the obtaining of the copper(I) coordination compound, in which the geometrical 

parameters make it possible to carry out the [2 + 2] photochemical reaction in the crystal.

  

 


