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1. IMIĘ I NAZWISKO Agnieszka Czylkowska 

 

2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE 

1999 – magister inżynier chemii, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut 

Chemii Ogólnej i Ekologicznej; praca magisterska „Synteza i właściwości 

niektórych heteroligandowych kompleksów kobaltu(II) i miedzi(II) z 

bipirydylami i halogenooctanami” wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. 

Danuty Czakis-Sulikowskiej; oceniona na bardzo dobry 

2004 – stopień doktora nauk chemicznych, Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, 

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej; praca doktorska „Synteza i 

właściwości nowych heteroligandowych kompleksów metali 3dn – 

elektronowych z izomerami bipirydyny i wybranymi chloro- lub 

bromooctanami” promotor prof. dr hab. Danuta Czakis-Sulikowska; rozprawa 

doktorska wyróżniona. W roku 2004 jako jedyna z Politechniki Łódzkiej 

wysłana została na konkurs Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

najlepszą rozprawę doktorską. 

 

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W 

JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 

01.10.1999 – 30.06.2004  – słuchacz studium doktoranckiego 

07.10.2004 – 07.10.2005  – asystent, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej 

Politechniki Łódzkiej 

od 07.10.2005  – adiunkt, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej 

Politechniki Łódzkiej 

 

4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY 

Z DNIA 14 MARCA 2003 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE 

NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

4.A. Tytuł osiągnięcia naukowego: 

 Synteza, charakterystyka i termoliza nowych stałych kompleksów tworzących 

się w układach: itr(III), lantanowce(III) – 4,4’-bipirydyna – chlorooctany  

4.B. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 
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[H1] D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, M. Markiewicz „Synthesis, characterization 

and thermal decomposition of yttrium and light lanthanides with 4,4′-bipyridine and 

dichloroacetates” Polish J. Chem.,  81(7), 1267-1275 (2007). IF2007=0.483. 

Wykonałam przegląd literatury, zsyntezowałam tytułowe kompleksy, zbadałam właściwości fizyko-

chemiczne i zinterpretowałam ich wyniki oraz napisałam publikację. Mój udział szacuję na 85%. 

[H2] R. Kruszyński, A. Czylkowska, D. Czakis-Sulikowska „A novel carboxylic 

coordination polymer of samarium(III): [Sm(H2O)(4,4′-bipyridine)(CCl2HCOO)3]n” 

J. Coord. Chem.,  59(6), 681-690 (2006). IF2006=0.978. 

Wykonałam przegląd literatury, przedstawiłam koncepcję pracy, otrzymałam monokryształy. 

Wykonałam badania właściwości otrzymanego połączenia kompleksowego i je zinterpretowałam, 

oprócz badań dyfraktometrycznych. Mój udział szacuję na 55%. 

[H3] A. Czylkowska, R. Kruszynski, D. Czakis-Sulikowska, M. Markiewicz „Coordination 

polymer of lanthanum: synthesis, properties and crystal structure of [La(4,4′-

bipyridine)(CCl2HCOO)3(H2O)]n” J. Coord. Chem., 60(24), 2659-2669 (2007). 

IF2007=0.867. 

Zebrałam literaturę, przedstawiłam koncepcję pracy, otrzymałam monokryształy oraz wykonałam 

doświadczenia i opracowałam ich wyniki, oprócz badań dyfraktometrycznych i pomiarów 

derywatograficznych. Mój wkład szacuję na 50%. 

[H4] D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, M. Markiewicz, M. Frajtak „Synthesis and 

properties of complexes of Gd(III), Tb(III), Ho(III) and Tm(III) with 4,4′-bipyridine 

and dichloroacetates” Polish J. Chem., 83(11), 1893-1901 (2009). IF2009=0.523. 

Opracowałam koncepcję pracy, wykonałam część doświadczeń, zaproponowałam sposób interpretacji 

wyników i przygotowałam je do publikacji. Mój wkład szacuję na 75%. 

[H5] A. Czylkowska, M. Markiewicz „Coordination behaviour and thermolysis of some 

rare-earth complexes with 4,4′-bipyridine and di- or trichloroacetates” J. Therm. 

Anal. Calorim., 100(2), 717-723 (2010). IF2010=1.752. 

Zebrałam literaturę dotyczącą połączeń lantanowców z trichloroctanami. Opracowałam koncepcję 

pracy, wykonałam część doświadczalną oprócz pomiarów derywatograficznych i przygotowałam 

publikację. Mój wkład szacuję na 95%. 

[H6] A. Czylkowska, D. Czakis-Sulikowska, R. Kruszynski, M. Markiewicz „Synthesis, 

crystal structure and other properties of the complexes of Er(III), Yb(III) and Lu(III) 

with 4,4′-bipyridine and dichloroacetates”  Struct. Chem., 21(2), 415-423 (2010). 

IF2010=1.727. 

 W/w publikacja została wybrana przez Redakcję Czasopisma do edycji w specjalnym 

numerze dedykowanym 90-tym urodzinom Profesora Adama Barteckiego 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-34547851157&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=10&relpos=10&citeCnt=7&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-34547851157&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=10&relpos=10&citeCnt=7&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-34547851157&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=10&relpos=10&citeCnt=7&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33646497263&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=12&relpos=12&citeCnt=10&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33646497263&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=12&relpos=12&citeCnt=10&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-35348867366&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=8&relpos=8&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-35348867366&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=8&relpos=8&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-35348867366&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=8&relpos=8&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-74049140706&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=7&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-74049140706&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=7&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-74049140706&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=7&relpos=7&citeCnt=5&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77951255582&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=5&relpos=5&citeCnt=6&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77951255582&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=5&relpos=5&citeCnt=6&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77952287946&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=6&relpos=6&citeCnt=6&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77952287946&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=6&relpos=6&citeCnt=6&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-77952287946&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=6&relpos=6&citeCnt=6&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
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Opracowałam koncepcję pracy, otrzymałam monokryształy tytułowych związków, wykonałam część 

doświadczalną poza pomiarami derywatograficznymi i badaniami dyfraktometrycznymi. 

Uczestniczyłam w interpretacji wyników i przygotowaniu publikacji. Mój wkład szacuję na 60%. 

[H7] A. Czylkowska, M. Markiewicz „Synthesis, thermal behavior, and other properties of 

Y(III) and La(III) complexes with 4,4’-bipyridine and trichloro-or dibromoacetates” 

 J. Therm. Anal. Calorim., 109(2), 727-734 (2012). IF2012=1.982. 

 W/w publikacja została wybrana przez Redakcję Czasopisma do edycji w specjalnym 

numerze dedykowanym pamięci Profesora Bretsznajdera 

Jest to kontynuacja badań połączeń pierwiastków ziem rzadkich z 4,4’-bipirydyną i halogenooctanami. 

Wykonałam całokształt badań z wyjątkiem pomiarów derywatograficznych. Napisałam publikację. Mój 

wkład szacuję na 95%. 

[H8] A. Czylkowska, D. Czakis-Sulikowska, A. Kaczmarek, M. Markiewicz „Thermal 

behavior and other properties of Pr(III), Sm(III), Eu(III), Gd(III), Tb(III) complexes 

with 4,4′-bipyridine and trichloroacetates” J. Therm. Anal. Calorim., 105(1), 331-339 

(2011). IF2011=1.604. 

Uczestniczyłam w tworzeniu koncepcji pracy, wykonaniu większości części doświadczalnej, dyskusji 

wyników i napisaniu publikacji. Mój udział szacuję na 75%. 

[H9] A. Czylkowska „New complexes of heavy lanthanides with 4,4′-bipyridine and 

trichloroacetates: Synthesis, thermal and other properties” J. Therm. Anal. Calorim., 

110(3), 1299-1308 (2012). IF2012=1.982. 

Mój udział wynosi 100%. 

[H10] A. Czylkowska, R. Kruszynski, A. Kaczmarek, M. Markiewicz „Crystal structure of 

compounds [Ln(H2O)8]
3+·4CCl3COO-·4H2O·2(4-bpy)·(4-bpyH)+(Ln(III) = Gd, Tb, Er, 

and Tm)” J. Struct. Chem., 53(5), 927-931 (2012). IF2012=0.575. 

Wykonałam przegląd literatury, otrzymałam monokryształy, opracowałam wyniki oprócz badań 

dyfraktometrycznych i napisałam część publikacji. Mój udział szacuję na 50%. 

 

Oświadczenia współautorów dotyczących ich wkładu w powstanie wspólnych publikacji 

zostały zamieszczone w załączniku numer 4. 

 

4.C. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84864580695&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84864580695&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=3&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
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1. WPROWADZENIE I CEL ROZPRAWY HABILITACYJNEJ 

1.1. WPROWADZENIE 

Chemia związków kompleksowych to bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina 

chemii. Nieświadome swoje początki datuje od starożytności. Dziś duże zainteresowanie 

wynika głównie z szerokiego zastosowania połączeń koordynacyjnych, zarówno w 

roztworach jak i fazie stałej, w wielu dziedzinach nauki i techniki. Szybki rozwój różnych 

technik badawczych, w tym także sprzężonych, spowodował bardziej wszechstronne  

poznanie i zbadanie nowych związków kompleksowych pod kątem nie tylko właściwości 

fizyko-chemicznych, ale również ich zastosowania. 

Obecnie chemia połączeń koordynacyjnych to przede wszystkim wielokierunkowe 

badania związków metali dn- lub fn-elektronowych z ligandami organicznymi. Różnice 

między kompleksami pierwiastków dn-elektronowych a kompleksami lantanowców opierają 

się głównie na rodzaju wiązania metal-ligand. W związkach pierwiastków ziem rzadkich ma 

ono w przeważającym stopniu charakter jonowy, zaś udział wiązania kowalencyjnego jest 

nieznaczny i zmienia się w szeregu lantanowców wraz ze zmianą promienia i potencjału 

jonowego. Większy udział wiązania kowalencyjnego jest bardziej prawdopodobny w 

kompleksach z silnie chelatującymi ligandami, szczególnie łączącymi się z jonami metalu za 

pośrednictwem elektronów π [1]. Według Forsberga [2] oddziaływania jonów lantanowców z 

ligandami zawierającymi donorowe atomy azotu jest znacznie słabsze niż z ligandami 

zawierającymi atomy tlenu. Wynika to z nierównocenności oddziaływań Ln-N i Ln-O oraz 

większego powinowacta pierwiastków ziem rzadkich do tlenu niż do azotu. Według autora [2] 

liczba skoordynowanych cząsteczek słabo zasadowego N-donora zależy od natury anionów 

towarzyszących. W przypadku związków zawierających silnie koordynujące aniony takie jak: 

CH3COO-,  CClH2COO-, CCl2HCOO-, CBrH2COO- lantanowce przyłączają przykładowo 

tylko jedną cząsteczkę 2,2’-bipirydyny [3-5].  

Rolę słabo zasadowego N-donora spełnia m.in. bipirydyna. Występuje ona w postaci  

sześciu istniejących izomerów. Pearce i współautorzy [6] badali widma IR 

nieskoordynowanej bipirydyny. Najczęściej w literaturze można znaleźć informacje 

dotyczące połączeń kompleksowych z 2,2’-, 4,4’- i 2,4’-bipirydyną.  

2,2’-Bipirydyna jest często używanym ligandem do syntez nowych związków 

koordynacyjnych. W większości przypadków w połączeniach tych występuje w cis-płaskiej 

konfiguracji, tworząc trwały pięcioczłonowy chelatowy pierścień z jonem centralnym [7].  
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4,4’-Bipirydyna może być jedno lub dwu donorowym ligandem, który daje różne 

możliwości tworzenia połączeń kompleksowych. Posiada on dwa atomy azotu leżące 

naprzeciwko siebie oraz dwa niezależne od siebie pierścienie pirydynowe mające zdolność 

obrotu wzdłuż centralnego wiązania C-C. Ligand ten może być łącznikiem pomiędzy dwoma 

atomami centralnymi. Jego właściwości i budowa odgrywa kluczową rolę w tworzeniu 

polimerów koordynacyjnych. Struktura tych polimerów zależy od wielkości i liczby 

koordynacyjnej jonu metalu oraz obecności innych ligandów. Posiada on również silne 

zdolności tworzenia wiązań wodorowych, tak ważnych przy formowaniu się związków 

supramolekularnych [8-10], może występować również poza sferą koordynacyjną jonu 

metalu. 

2,4’-Bipirydyna jest najmniej poznanym ligandem z pośród opisanych izomerów 

bipirydyny. Związek ten może koordynować jako ligand monodentatny poprzez atom azotu o 

mniejszej zawadzie przestrzennej 4’(N) lub jako ligand mostkujący poprzez oba atomy azotu.  

Doniesień literaturowych na temat połączeń kompleksowych lantanowców 

zawierających bipirydynę i O-donorowe ligandy organiczne jest stosunkowo niewiele.  

4,4’-Bipirydyna jest izomerem, który ze względu na położenie atomów azotu może tworzyć 

związki o ciekawej budowie przestrzennej. Dlatego między innymi wzbudził on moje 

zainteresowania badawcze dotyczące nowych połączeń pierwiastków ziem rzadkich z tym 

ligandem i chlorooctanami. 

Grupa karboksylanowa jako ligand może koordynować z jonem metalu na różne 

sposoby [11]. O najczęściej spotykanych i najprostszych [12] wnioskuje się w oparciu o 

kryteria spektroskopowe IR podane przez Alcocka i współautorów [13], Nakamoto [14] oraz 

Manhasa i Trikha [15]. Według autorów [13, 14] o charakterze wiązania grupy 

karboksylanowej można sądzić w oparciu o wielkości rozsunięcia pasm drgań 

asymetrycznych (as(COO)) i symetrycznych (s(COO))  w stosunku do soli sodowej danego 

liganda (Na). Według Manhasa i Trikha [15] o typie koordynacji oraz symetrii grupy COO 

można także wnioskować na podstawie kierunku przesunięć pasm as(COO) i s(COO) w 

stosunku do ich położenia w odpowiedniej soli sodowej. 

Wyżej wymienione kryteria są bardzo często wykorzystywane do interpretacji typu 

wiązania lantanowiec–grupa karboksylanowa [16-18]. 

Pierwsze doniesienia dotyczące wydzielonych w stanie stałym połączeń 

kompleksowych lantanowców(III) ze słabo zasadowymi N-donorami (1,10-fenantrolina; 2,2’-

bipirydyna) pojawiły się w roku 1963 [19-21]. Ponieważ zasadniczym celem mojej pracy były 
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stałe połączenia lantanowców(III) z 4,4’-bipirydyną i chlorooctanami, w niniejszym 

opracowaniu pominę informacje dotyczące kompleksów pierwiastków ziem rzadkich z 

bipirydyną i prostymi ligandami nieorganicznymi (np. halogenkami, pseudohalogenkami). 

Pewne wiadomości na temat takich związków można znaleźć np. w artykule przeglądowym i 

literaturze tam cytowanej [22]. W 1969 roku Spacu i Antonescu [3] opisali wybrane 

właściwości fizyko-chemiczne Ln(2-bpy)X3∙nH2O gdzie Ln(III) = La→Eu, Dy, Er (bez Pm), 

X = CCl3COO-,  CCl2HCOO-, CClH2COO-. Na podstawie widm IR tych połączeń 

stwierdzono występowanie wiązania lantanowiec(III)–ligand organiczny. Metodą TG-DTA 

zbadano właściwości termiczne kompleksów Ln(2-bpy)(CBrH2COO)3 gdzie Ln(III) = Nd, Er 

[4]. Kompleksy te rozkładają się wieloetapowo z utworzeniem odpowiedniego LnOBr, który 

następnie rozkłada się do Nd2O3 i Er2O3.  

W literaturze [23, 24] są informacje dotyczące heteroligandowych kompleksów z 2,2’-

bipirydyną i chlorooctanami. W związkach tych występuje jeden określony typ koordynacji 

grup COO: monodentatny lub mostkujący lub chelatujący.  

Otrzymano oraz scharakteryzowano kompleksy typu [Ln(CHCl2COO)2(2,2’- 

bipy)2(H2O)2]
+(CHCl2COO)- (Ln=Dy, Ho, Tm, Er, Yb).  Jon metalu(III) skoordynowany jest 

przez cztery atomy azotu pochodzące od dwóch cząsteczek 2,2’-bipirydyny, cztery atomy 

tlenu od dwóch chelatujących dichlorooctanów oraz dwie cząsteczki wody. Jedna grupa 

dichlorooctanowa znajduje się w zewnętrznej sferze koordynacyjnej i jest powiązana z 

cząsteczkami wody wiązaniami wodorowymi [23]. Związek Er(CCl3COO)3(bipy)2(H2O) 

gdzie bipy=2,2’-bipirydyna [24] krystalizuje w układzie trójskośnym grupie przestrzennej  

P-1. Jony Er3+ są skoordynowane przez trzy atomy tlenu pochodzące od monodentatnych grup 

COO, jeden atom tlenu od wody i cztery atomy azotu od dwóch cząsteczek 2,2’-bipirydyny. 

Jony Gd3+ w monokrysztale Gd2(CCl3COO)6(bipy)2∙(H2O)2∙4bipy połączone są w 

dimery mostkującymi grupami karboksylanowymi i otoczone są przez sześć atomów tlenu i 

dwa atomy azotu. Jedna cząsteczka 2,2’-bipirydyny jest skoordynowana, druga znajduje się 

na zewnątrz sfery koordynacyjnej [24].  

Monomeryczne związki Pr(CCl3COO)3(bipy)2 i Nd(CCl3COO)3(bipy)2 są ze sobą 

izostrukturalne. Jon Ln3+ otoczony jest przez sześć atomów tlenu i cztery atomy azotu. 

Zaobserwowano chelatujące grupy karboksylanowe. Dwie cząsteczki 2,2’-bipirydyny 

koordynują z Ln3+ [24]. 

Przykładami na istnienie różnych typów koordynacji grup COO w jednym połączeniu 

kompleksowym są prace [25-27] krótko opisane poniżej.   
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John i Urland [25] otrzymali monokryształ związku Gd2(ClCH2CCOO)6(bipy)2. 

Struktura krystaliczna tego związku zbudowana jest z dimerów z dwiema różnymi, 

mostkującymi grupami karboksylanowymi i dodatkowo chelatującym jonem 

monochlorooctanowym. Istnieją informacje o związkach [Pr(C2HCl2O2)3(C10H8N2)]n [26] and 

[Nd(C2HCl2O2)3(C10H8N2)]n [27]. Łańcuchy tych polimerów zbudowane są z dimerów, które 

połączone są między sobą dwoma bidentatno mostkującymi grupami karboksylanowymi. W 

dimerach tych jony Ln3+ połączone są czterema grupami karboksylanowymi: dwiema 

bidentatnymi i dwiema tridentatnymi mostkującymi. Stąd też sposób koordynacji grup 

karboksylanowych jest ciągle interesującym i aktualnym tematem badawczym. Świadczy o 

tym szereg prac związanych z kompleksami pierwiastków ziem rzadkich zawierających 

ligandy organiczne tylko halogenooctany [28-46]. 

Pierwsze doniesienia o tworzeniu się kompleksów lantanowców z 4,4’-bipirydyną 

zostały opublikowane przez Kassierera i Kartesa [47]. Jak dotąd nie zanotowano informacji 

na temat syntezy, budowy przestrzennej oraz wybranych właściwości fizyko-chemicznych 

połączeń koordynacyjnych itru(III) oraz pierwiastków ziem rzadkich(III) z 4,4’-bipirydyną i 

halogenooctanami. Tematyka przedstawiona przeze mnie w cyklu publikacji wypełnia tą lukę 

rzucając nowe światło na tego typu związki. 

Wielokrotnie podejmowane próby w zakresie opracowania metod syntezy stałych 

kompleksów lantanowców z 2,4’-bipirydyną nie powiodły się. Brak wiadomości na ten temat 

wskazuje na trudności wynikające najprawdopodobniej z zawady przestrzennej jaką tworzy 

ten ligand, w przeciwieństwie do związków metali dn elektronowych z 2,4’-bipirydyną i 

wybranymi halogenooctanami [48].   

W literaturze można znaleźć szereg doniesień dotyczących termolizy połączeń 

kompleksowych pierwiastków ziem rzadkich, przykładowo cytuję kilka nowszych publikacji 

[49-53]. Jednakże skąpe są informacje dotyczące pirolizy kompleksów lantanowców z 

izomerami bipirydyny i halogenooctanami [4]. Dlatego też, konieczne jest dalsze rozwijanie 

badań termicznych dla tego typu połączeń. Pozwala to określić stopień uwodnienia i trwałość 

termiczną nowych kompleksów, otrzymać inne połączenia w wyniku rozkładu pierwotnego 

związku, a co za tym idzie identyfikację stałych pośrednich i końcowych produktów rozkładu.  

1.2. CEL ROZPRAWY HABILITACYJNEJ 

Opisana krótka charakterystyka połączeń koordynacyjnych pierwiastków ziem 

rzadkich z izomerami bipirydyny i chloro- oraz bromooctanami wskazuje, że kompleksy te 

stanowią ciągle aktualny i interesujący temat badawczy. Dlatego też rozszerzyłam moje 
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zainteresowania naukowe obejmując badaniami związki koordynacyjne lantanowców, co jest 

uzasadnione ciekawymi właściwościami tych połączeń. 

Przedstawiona rozprawa obejmuje 10 publikacji prezentujących badania, których 

celem było opracowanie metod syntezy nowych heteroligandowych połączeń kompleksowych 

tworzących się w stanie stałym w układach: Ln(III)–4,4’-bipirydyna–chlorooctany, gdzie 

Ln(III) = Y, La→Lu bez Pm; chloroctany = mono-, di-, trichlorooctany oraz  poznanie ich 

wybranych właściwości fizyko-chemicznych. Dlatego też:  

– dla wszystkich otrzymanych połączeń wykonane zostały badania spektroskopowe w 

podczerwieni,  

– zmierzono przewodnictwo molowe, 

– wykonano pomiary proszkowe XRD badanych połączeń,  

– w przypadku pewnych związków otrzymano monokryształy i rozwiązano ich struktury 

krystaliczne, 

– wykonano badania procesów termicznego rozkładu technikami TG-DTA-DTG, TG-DTG w 

atmosferze powietrza, oraz technikami sprzężonymi: TG-MS (w powietrzu) i TG-FTIR (w 

argonie). 

Poniżej przedstawiono przegląd uzyskanych wyników badań dotyczących wyizolowanych 

związków kompleksowych z badanych układów.  

2. SYNTEZA NOWYCH STAŁYCH KOMPLEKSÓW TWORZĄCYCH 

SIĘ W UKŁADACH: itr(III), lantanowce(III)–4,4’-bipirydyna–

chlorooctany  

Wykonano szereg doświadczeń (dotyczących syntez w wielu rozpuszczalnikach o 

zmiennym stężeniu reagentów, przy różnym pH i temperaturze), w celu otrzymania 

heteroligandowych kompleksów itru(III) i lantanowców(III) z 4,4’-bipirydyną i 

chlorooctanami w stanie stałym. Wybrane najlepsze parametry zostały utrzymane przy 

syntezach kompleksów we wszystkich seriach. Pozwoliło to na zachowanie takich samych 

warunków oraz możliwość porównania stałych połączeń tworzących się w badanych 

układach. Ilość substratów w syntezach była tak dobrana aby stosunek molowy chlorooctanu 

metalu(III) do 4,4’-bipirydyny wynosił 1 : 2, a stężenie alkoholu etylowego 75% v/v. Do 

wodnego, świeżo otrzymanego roztworu odpowiedniego chlorooctanu metalu(III) dolewano 

małymi porcjami alkoholowy roztwór 4,4’_bipirydyny stale mieszając w temperaturze 18oC. 

Otrzymane w ten sposób mieszaniny odstawiano do krystalizacji.  
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Monokryształy otrzymano w wyniku powolnej, nie kontrolowanej krystalizacji z 

przesączy po oddzieleniu tworzących się w pierwszym etapie krystalizacji stałych związków z 

układów reakcyjnych.  

Podczas badania właściwości fizyko-chemicznych otrzymanych związków parametry 

aparaturowe były zawsze jednakowe. Ponadto, dla stałych pośrednich produktów rozkładów 

termicznych wykonano spieki poprzez ogrzewanie kompleksów do odpowiedniej temperatury 

odczytanej z krzywych TG i DTG. Następnie wykonano analizę jakościową tak otrzymanych 

spieków w celu identyfikacji jonów chlorkowych oraz widma IR, w których sprawdzano 

obecność pasm pochodzących od 4,4’-bipirydyny i odpowiednich chlorooctanów. Skład 

produktów końcowych określano wykorzystując technikę dyfraktometrii proszkowej. 

Należy zauważyć, że w pracach [H1], [H4], [H6], [H9] temperaturę przedstawiono w 

stopniach Celsjusza, natomiast w publikacjach [H2], [H3], [H5], [H7], [H8] jest ona podana w 

Kelvinach.  Spowodowane to było wymaganiami Redakcji danych czasopism. W niniejszym 

opracowaniu dla przejrzystości porównania wyników wszystkie temperatury podano w 

stopniach Celsjusza.  

Na rysunkach struktur krystalicznych dla przejrzystości pominięto atomy wodoru.  

2.1. NOWE STAŁE POŁĄCZENIA TWORZĄCE SIĘ W UKŁADZIE  

Ln(III)–4,4’-bipirydyna–monochlorooctany gdzie Ln(III) = Y, La→Lu 

bez Pm  

W przypadku kompleksów itru(III) i lantanowców(III) z 4,4’-bipirydyną i 

monochlorooctanami wystąpiły pewne trudności przy ich otrzymywaniu. Pomimo podjętych 

wielokrotnych syntez przy wybranych parametrach reakcyjnych, nie udało się uzyskać 

połączeń o powtarzalnym składzie stechiometrycznym zawierającym jedynie takie ligandy 

jak: 4,4’-bipirydynę, monochlorooctany i wodę. Otrzymano indywidua, w skład których 

oprócz wyżej wymienionych ligandów wchodziły także jony chlorkowe np.  

Nd(4-bpy)(CClH2COO)1.3Cl1.7·4H2O, Sm(4-bpy)(CClH2COO)0.5Cl2.5·7H2O,  

Gd(4-bpy)1.5(CClH2COO)1.1Cl1.9·9H2O, Dy(4-bpy)1.5(CClH2COO)1.1Cl1.9·9H2O,  

Er(4-bpy)1.5(CClH2COO)0.75Cl2.25·9H2O. Ilość stałych substancji otrzymanych w szeregu 

syntezach była bardzo mała a ich skład analityczny był niepowtarzalny dla tego samego jonu 

centralnego. Z tego względu dalszych badań dotyczących kompleksów itru(III) i 

lantanowców(III) zawierających tytułowe ligandy zaniechano.  
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2.2. NOWE STAŁE POŁĄCZENIA TWORZĄCE SIĘ W UKŁADZIE  

Ln(III)–4,4’-bipirydyna–dichlorooctany gdzie Ln(III) = Y, La→Eu bez 

Pm I ICH WŁAŚCIWOŚCI [H1-H3] 

Z wyżej wymienionego układu otrzymano drobnokrystaliczne połączenia o ogólnym 

wzorze stechiometrycznym Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O i zbadano ich właściwości fizyko-

chemiczne. 

 a) Wykonane badania w podczerwieni w zakresie 4000-400 cm-1 dostarczyły informacji 

na temat wiązania metal(III)-ligand organiczny. Koordynacja jonów metali(III) przez 4,4’-

bipirydynę znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w głównych częstościach 

drgań rozciągających: (CC), (CN), (CC)inter ring (symetria A1) i (CC), (CN) (symetria B1) 

oraz drgań pierścienia „breathing”. Zmiany w obserwowanych częstościach drgań związanej 

4,4’-bipirydyny (w porównaniu z wolnym ligandem) świadczą o tworzeniu się wiązania 

koordynacyjnego pomiędzy jonem centralnym a tym ligandem (tabela 1). 

 

Tabela 1. Główne częstości drgań (cm-1) dla wolnej 4,4’-bipirydyny i jej kompleksów  

Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O [H1-H3] 

Typ drgania 
4-bpy 

[6] 

Kompleksy o wzorze ogólnym Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O 

Y(III) La(III) Ce(III) Pr(III) Nd(III) Sm(III) Eu(III) 

(CC), (CN), (CC)inter ring 

symetria A1 
1588 1609 

1600 

1589 
1609 1609 1609 1605 1605 

(CC), (CN) 

symetria B1 
1530 1533 1533 1533 1533 1533 1533 1533 

„breathing” 988 1003 992 1003 1003 1003 1003 1001 

 

Sposób koordynacji grup karboksylanowych z jonami Y(III), La(III), Ce(III), Nd(III), 

Pr(III), Sm(III) i Eu(III) na podstawie widm IR omawianych związków jest bardzo trudny do 

interpretacji. Wynika to z faktu, iż dla Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O gdzie Ln(III)=Y, Ce, 

Sm, Eu widoczne jest rozszczepienie pasm pochodzących od drgań as(COO). Ponadto, 

pasma drgań s(COO) dla kompleksów Pr(III), Nd(III) i Sm(III) pokryły się z pasmami 

pochodzącymi od 4,4’-bipirydyny. W przypadku połączeń Y(III), Ce(III) i Eu(III), drgania 

s(COO) występują w postaci przegięcia na pasmach przypisanych drganiom N-donora [H1, 

H2]. Jedynie dla La(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O można wyraźnie zauważyć pasma 

charakterystyczne dla drgań rozciągających asymetrycznych as(COO) (1653, 1622 cm-1) i 

symetrycznych s(COO) (1377 cm-1) [H3]. Występujące rozszczepienie pasm od drgań 



11 

 

as(COO) może świadczyć o obecności różnych typów koordynacji grup karboksylanowych w 

tym samym związku. 

We wszystkich połączeniach widoczne jest szerokie pasmo przypisane drganiom 

rozciągającym wody leżące przy 3400 cm-1 dla [H1] i przy 3460 cm-1 dla [H2, H3]. Drgania 

deformacyjne wody przesłonięte są intensywnymi pasmami absorpcji ligandów organicznych. 

Nie zaobserwowano drgań wachlarzowych wody. 

Zmierzono przewodnictwo molowe badanych związków w roztworach metanolu 

(MeOH), dimetylosulfotlenku (DMSO) i dimetyloformamidzie (DMF). W oparciu o kryteria 

podane przez Gearego [54] określono typ elektrolitu kompleksu w danym rozpuszczalniku. 

Otrzymane wyniki dotyczące charakteru elektrolitu połączeń itru(III) i lantanowców(III) 

lekkich zostaną omówione wspólnie ze związkami lantanowców ciężkich w następnym 

rozdziale. Tutaj jedynie podkreślę, że uzyskane wyniki wskazują na częściową dysocjację 

kompleksów w tych rozpuszczalnikach a tym samym potwierdzają nierównocenność wiązań 

lantanowiec(III)-grupy karboksylanowe. 

Badania techniką dyfraktometrii proszkowej wykazały, że połączenia Y(III), 

Ce(III)→Eu(III) z 4,4’-bipirydyną i dichlorooctanami (wydzielone w pierwszym etapie 

krystalizacji) są izostrukturalne. Można stwierdzić, że kompleks itru(III) preferuje 

analogiczną strukturę jaka występuje w połączeniach wyżej wymienionych lantanowców 

lekkich z omawianymi N- i O-donorami. Kompleks La(III) nie jest izostrukturalny z 

pozostałymi połączeniami w tej grupie związków, co pozostaje w pełnej zgodności z 

wynikami analizy strukturalnej dla monokryształu tego związku [H1-H3]. 

Dla La(III) jako połączenia nieizostrukturalnego i Sm(III) przedstawiciela grupy 

kompleksów izostrukturalnych wyznaczono struktury krystaliczne [H2, H3]. Związek  

lantanu(III) krystalizuje w grupie przestrzennej C2/c, zaś połączenie samaru(III) w P-1.  

Wyniki analizy rentgenostrukturalnej potwierdzają słuszność interpretacji widm w 

podczerwieni, że grupy karboksylanowe koordynują w tym samym kompleksie w różny 

sposób.  

W przypadku połączenia Sm(III), atom centralny koordynuje z czterema atomami tlenu, 

które pochodzą z czterech mostkujących bidentatnych grup COO, dwóch tlenów od jednej 

chelatującej tridentatnej grupy oraz jednego tlenu z jednego mostkującego trójdentatnego 

dichlorooctanu. Natomiast atom La(III) otoczony jest przez dwa atomy tlenu pochodzące od 

dwóch mostkujących bidentatnych grup karboksylanowych, czterech atomów tlenu od dwóch 

chelatujących tridentatnych grup COO i dwóch tlenów pochodzących od mostkujących 

tridentatnych dichlorooctanów.  



12 

 

Okazało się, że oba te połączenia są polimerami typu 1D o następujących wzorach: 

[La(H2O)(4,4’-bipirydyna)(CCl2HCOO)3]n i [Sm(H2O)(4,4’-bipirydyna)(CCl2HCOO)3]n, 

przykładowo rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Polimerowy łańcuch koordynacyjny wzdłuż kierunku a dla kompleksu [Sm(H2O)(4,4’-

bipirydyna)(CCl2HCOO)3]n [H2] 

 

W obu przypadkach do wewnętrznej sfery koordynacyjnej wchodzi cząsteczka wody i 

4,4’-bipirydyna jako ligand monodentatny. Liczba koordynacyjna atomu La(III) wynosi 10, 

zaś Sm(III) jest równa 9. W strukturach tych istnieją wewnątrzcząsteczkowe wiązania 

wodorowe O(woda)–H∙∙∙∙O(karboksyl) [H2, H3].  

b.1) Badania termiczne wykonane techniką TG-DTA-DTG w atmosferze powietrza 

Termoliza omawianych kompleksów jest procesem wieloetapowym (schemat 1). Nie 

zależnie od jonu centralnego, pierwszym etapem termolizy jest dehydratacja, której 

towarzyszą endotermiczne piki na krzywych DTA. Ich trwałość termiczna rośnie w szeregu 

Y(III) 60oC < Pr(III) 80oC < Ce(III) = Nd(III) 90oC < La(III) = Sm(III) = Eu(III) 100oC. 

Wbrew oczekiwaniom, najmniej trwałym jest Y(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O. Ze wzrostem 

temperatury następuje częściowy rozkład dichlorooctanów. Powstają związki pośrednie o 

wzorze ogólnym Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)Cl2 [H1-H3]. Różnice widać w pirolizie związku 

Y(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O. Tylko bezwodne połączenie Y(III) ze wzrostem temperatury 

rozkłada się stopniowo z utworzeniem Y(4-bpy)(CCl2HCOO)2.5Cl0.5 (130-180oC) a następnie 

Y(4-bpy)(CCl2HCOO)Cl2 (180-280oC). W miarę dalszego ogrzewania następuje całkowity 

rozkład ligandów organicznych z powstaniem odpowiednich LnOCl (w przypadku związku 

La(III) jest to LaCl3). Przemianom tym towarzyszą pojawiające się na krzywych DTA efekty 
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egzotermiczne. W przypadku kompleksu Ce(III) etap ten nie występuje. Stałymi końcowymi 

produktami termolizy są odpowiednie tlenki metali(III) [H1-H3].  

Schemat 1.  

Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O             Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3                     Y(4-bpy)(CCl2HCOO)2.5Cl0.5 

(gdzie Ln(III)=Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu) 

 

                                                                 Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)Cl2 

 

                                                                                     LaCl3      LnOCla) 

                                                                                                                                                                

                                                                       La2O3,  Pr6O11,   CeO2   

                                                                                                  Ln2O3
b) 

                                                                                               

a) - Ln(III)=Y, Pr, Nd, Sm, Eu 

b) - Ln(III)=Y, Nd, Sm, Eu 

* - tylko dla związku Sm(III)                                                                                 

b.2) Badania lotnych produktów pirolizy i fragmentacji wybranych kompleksów 

wykonane techniką sprzężoną TG-MS w atmosferze powietrza 

W literaturze do roku 2006 nie ma doniesień dotyczących badań termicznych 

heteroligandowych połączeń  pierwiastków ziem rzadkich z tytułowymi ligandami 

wykonanych techniką łączoną TG-MS. Po raz pierwszy dla tego typu związków informacje 

takie zostały opublikowane w [H1] i [H2]. Badaniami objęto kompleksy Pr(III), Nd(III) i 

Sm(III) z 4,4’-bipirydyną i dichlorooctanami. Zastosowanie techniki sprzężonej TG-MS 

umożliwiły określenie głównych lotnych produktów pirolizy oraz fragmentacji tych połączeń 

w dynamicznej atmosferze powietrza (rysunek 2). W widmach MS omawianych związków 

obserwuje się podobne jony molekularne. Podstawowe z nich to dla m/z = 12 (C+), 17 (OH+), 

18 (H2O
+), 29 (CHO+), 30 (NO+ lub CH2O

+), 35 (Cl+), 36 (HCl+), 44 (CO2
+), 47 (CCl+) i 50 

(CH3Cl+). Liczne maksima profili obserwowane są w zakresach: 230–580 i 772–820oC. Piki 

odpowiadające OH+ i H2O
+ z procesów dehydratacji występują w zakresie 118-125oC. 

Następnie, w wyższej temperaturze widoczne są sygnały MS pochodzące od jonów OH+ i 

H2O
+ będące rezultatem rozkładu ligandów organicznych. Prądy jonowe C+ i CO2

+ pojawiają 

się w przedziałach temperaturowych: 183–245, 375–444, 518–566 oraz 803–830oC. Maksima 

profili jonów molekularnych m/z = 30 (NO+ lub CH2O
+) obserwowane są w zakresach: 183–

208, 490–576, 772–830oC. Widma MS zarejestrowały również fragmenty zawierające chlor 

(230–549oC). [H1, H2]. Podsumowując, można sugerować, że analizy widm MS z procesów 

endo egzo 

 

egzo 

 
egzo 

 

egzo 

 
  egzo 

 
egzo 

 

egzo 

 
egzo* 
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rozkładu termicznego kompleksów Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O (Ln(III) = Pr, Nd i Sm) są 

podobne, tak jak wyniki otrzymane z krzywych TG i DTG. 

 

Rysunek 2. Krzywa TG i wybrane prądy jonowe w zależności od temperatury, w atmosferze powietrza dla 

kompleksu Nd(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O, masa próbki 18.29 mg [H1]: 

a) m/z: 1-30(NO+ lub CH2O+); 2-35(Cl+); 3-44(CO2
+) przy intensywności prądów jonowych 

odpowiednio: E-11, E-12, E-10 A 

b) m/z: 1-12(C+); 2-36(HCl+); 3-50(CH3Cl+) przy intensywności prądów jonowych odpowiednio: 

 E-11, E-12, E-12 A 
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2.3. NOWE STAŁE POŁĄCZENIA TWORZĄCE SIĘ W UKŁADZIE  

Ln(III)–4,4’-bipirydyna–dichlorooctany gdzie Ln(III) = Gd→Lu I ICH 

WŁAŚCIWOŚCI [H4-H6] 

Z wyżej wymienionego układu otrzymano drobnokrystaliczne połączenia o 

następujących wzorach stechiometrycznych:  

 Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O Ln(III) = Gd [H4], Dy [H5]; 

 Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙2H2O Ln(III) = Tb, Ho [H4]; 

 Ln(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O Ln(III) = Er, Yb, Lu [H6], Tm [H4]. 

1. Okazało się, że połączenie gadolinu(III) i dysprozu(III) posiadają analogiczny skład 

stechiometryczny tak jak związki opisane poprzednio Ln(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O 

gdzie Ln(III) = Y, La→Eu bez Pm [H1-H3]. Kompleksy te nie są izostrukturalne z 

połączeniami lantanowców lekkich. 

2. Związki Tb(III) i Ho(III) różnią się od połączeń Gd(III) i Dy(III) tylko zawartością 

wody. Analiza dyfraktogramów proszkowych wskazuje, że posiadają one niską 

symetrię i nie są ze sobą izostrukturalne. 

3. Trzecia grupa kompleksów zasadniczo różni się od składu stechiometrycznego wyżej 

wymienionych połączeń. Ich wzór ogólny to: Ln(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O gdzie 

Ln(III) = Er, Tm, Yb, Lu.  

Izostrukturalne są tylko połączenia Er(III), Yb(III) i Lu(III). Dla nich również zostały 

wyizolowane monokryształy. 

Dla wszystkich związków zbadano właściwości fizyko-chemiczne. 

a) Porównanie pasm absorpcji czystej 4,4’-bipirydyny z widmami IR kompleksów 

wskazuje, że proces kompleksowania wywołuje znaczne zmiany w głównych częstościach 

drgań tego liganda. Drgania rozciągające: (CC), (CN), (CC)inter ring (symetria A1) i (CC), 

(CN) (symetria B1) występujące w wolnym ligandzie przy 1588 cm-1 i 1530 cm-1, w 

widmach kompleksów pojawiają się odpowiednio w zakresach: 1616-1600 cm-1 i 1535-1532 

cm-1. Drgania pierścienia „breathing” (988 cm-1) widoczne są zaś w przedziale 1007-1001  

cm-1.  

W widmach IR omawianych połączeń oprócz pasm pochodzących od drgań 4,4’-

bipirydyny występują również pasma pochodzące od dichlorooctanów. W wyniku 

koordynacji z jonem metalu(III) pasma odpowiadające drganiom rozciągającym 

asymetrycznym (as(COO)) i symetrycznym (s(COO)) ulegają zmianom. Na podstawie 
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wartości rozsunięcia =as(COO)-s(COO) w omawianych kompleksach w stosunku do soli 

sodowej dichlorooctanu oraz kryteriów spektroskopowych [13-15] wnioskowano o typach 

koordynacji grup karboksylanowych w tych połączeniach. 

W przypadku kompleksów Gd(III) i Tb(III) pasma pochodzące od drgań s(COO) 

występują w postaci przegięcia na pasmach przypisanych drganiom 4,4’-bipirydyny. 

Wyliczona wartość rozsunięcia  jest większa od Na, co sugeruje istnienie monodentatnej 

koordynacji ligandów organicznych O-donorowych [H4]. Dla Ho(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙2H2O 

i Tm(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O  jest porównywalna z Na. Wskazuje to na bidentatno 

mostkujący typ koordynacji grup karboksylanowych w tych związkach [H4]. Dodatkowo dla 

połączenia holmu(III) występuje rozszczepienie pasm pochodzących od drgań as(COO) i 

s(COO) sugerujące nierównocenność wiązania tych grup z jonem holmu(III) [H4]. W 

kompleksach Dy(III), Er(III), Yb(III) i Lu(III) wartości rozsunięcia są >Na oraz 

≈Na, stąd wnioskować można o jednoczesnym występowaniu monodentatnych i 

bidentatno mostkujących dichlorooctanów w tych związkach [H5, H6].  

W zakresie częstości drgań wody, nie zauważono wyraźnych różnic dla kompleksów 

wydzielonych z obu badanych układów [H1-H6].  

Na podstawie wyników badań przewodnictwa molowego związków zsyntezowanych w 

układach reakcyjnych Ln(III)–4,4’-bipirydyna–dichlorooctany gdzie Ln(III) = Y, La→Lu bez 

Pm [H1-H6] obserwuje się podobne zróżnicowanie charakteru typu elektrolitu od 

rozpuszczalnika pomimo ich pewnych różnic w składach stechiometrycznych. Można 

stwierdzić, że: 

− w roztworach metanolu wykazują one cechy pomiędzy nieelektrolitem a elektrolitem 1 : 1; 

− gdy rozpuszczalnikiem jest DMSO, są elektrolitami typu 1 : 1; 

− natomiast w przypadku DMF obserwowano zmiany charakteru elektrolitu w zależności od 

grupy lantanowców. Roztwory kompleksów itru(III) i lantanowców(III) lekkich wykazują 

cechy pomiędzy nieelektrolitem a elektrolitem 1 : 1 [H1-H3], zaś połączenia Gd(III) i 

Tb(III) są elektrolitami 1 : 1 [H4]. Pozostałe lantanowce ciężkie (oprócz Dy(III) [H5]) 

można zakwalifikować jako typ elektrolitu pomiędzy 1 : 1 a 1 : 2 w tym rozpuszczalniku 

[H4, H6].  

Na podstawie wykonanych dyfraktogramów proszkowych stwierdzono, że połączenia 

Er(III), Yb(III) i Lu(III) (wydzielone w pierwszym etapie krystalizacji) są izostrukturalne. Jest 

to zgodne z wynikami badań strukturalnych dla monokryształów tych związków [H6]. 
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Dla połączeń o wzorze ogólnym Ln(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O (gdzie Ln(III) = Er, 

Yb, Lu) otrzymano monokryształy i wyznaczono struktury krystaliczne, przykładowo rysunek 

3 [H6]. Są one monomerami krystalizującymi w grupie przestrzennej P-1. Najbliższe 

otoczenie jonu centralnego stanowią trzy cząsteczki wody, dwie monodentatne grupy 

karboksylanowe różniące się długością wiązań Ln-O (tablica 5 [H6]), jeden symetrycznie 

związany bidentatno chelatujący dichlorooctan oraz monodentatny ligand 4,4’-bipirydyny. 

Ponadto w molekule związku poza sferą koordynacyjną znajduje się cząsteczka 4,4’-

bipirydyny przyłączona do sfery wewnętrznej kompleksów za pomocą oddziaływań 

“stackingowych” oraz wiązań wodorowych [H6].  

 

Rysunek. 3. Struktura krystaliczna związku Er(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O [H6] 

 

W widmach IR tych połączeń nie obserwowano rozszczepienia głównych pasm 

absorpcji w zakresie drgań 4,4’-bipirydyny, które wskazywałyby na możliwość wiązania tego 

liganda w molekule w różny sposób (jako monodentatnego i molekułę leżącą poza sferą 

koordynacyjną).  

Ponadto interpretacja widm absorpcyjnych w podczerwieni oraz wyniki analizy 

rentgenostrukturalnej zgodnie dowodzą, że grupy karboksylanowe koordynują w tym samym 

kompleksie w różny sposób. Jednakże, należy zauważyć, że analiza widm oscylacyjnych nie 

sugeruje występowania w sferze koordynacyjnej lantanowca(III) chelatującej grupy COO 

ponieważ jest ona uwikłana w tworzenie wiązań wodorowych. Stąd w widmach IR 

kompleksów pojawiają się pasma o częstościach „podobnych” do mostkującej grupy 

karboksylanowej (≈Na).  
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b.1) Badania termiczne wykonane techniką TG-DTA-DTG w atmosferze powietrza 

W procesie pirolizy wszystkie połączenia rozkładają się wieloetapowo. Najmniej trwały 

termicznie jest związek Er(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O (50oC), zaś najtrwalszym jest  

Gd(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O (100oC). W przypadku kompleksów Gd(III), Dy(III), Er(III), 

Tm(III), Yb(III) oraz Lu(III) eliminacja wody zachodzi w jednym etapie. W związku Tb(III) 

jest ona dwustopniowa, zaś dla Ho(III) połączona jest z równoczesnym fragmentarycznym 

rozkładem dichlorooctanów. Procesom dehydratacji towarzyszą piki endotermiczne, jedynie 

w przypadku Ho(III) obserwuje się zarówno efekt endo jak i egzotermiczny. Dalszy wzrost 

temperatury powoduje częściowy rozkład ligandów karboksylanowych tworząc dla 

wszystkich omawianych połączeń (z wyjątkiem Ho(III) i Lu(III)) produkt pośredni o wzorze 

Ln(4-bpy)m(CCl2HCOO)Cl2 gdzie m = 1 dla Gd(III), Tb(III), Dy(III); m = 1.5 dla Tm(III), 

Er(III), Yb(III). Analizując krzywe termiczne, można zauważyć, że po dehydratacji 

kompleksów Er(III), Tm(III) i Yb(III) przed powstaniem wyżej wymienionego produktu jest 

pośredni etap termodestrukcji dichlorooctanów. Przypuszczalnie tworzą się następujące 

indywidua: Ln(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)2.25Cl0.75 (gdzie Ln(III) = Er(III), Yb(III)) w zakresach 

temperatur 130-205oC dla związku Er(III) i 130-240oC dla kompleksu Yb(III) oraz  

Tm(4-bpy)1.5(CCl2COO)2.5Cl0.5 w przedziale 125-200oC. Dla badanych połączeń Gd(III), 

Tb(III) i Dy(III) taki etap rozkładu był niezauważalny. W przypadku kompleksu Ho(III) 

termodestrukcja dichlorooctanów zachodzi dwuetapowo. Tworzą się związki pośrednie 

odpowiednio: Ho(4-bpy)(CCl2HCOO)2.5Cl0.5 (60-185oC) i Ho(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)1.5Cl1.5 

(185-275oC). Podobnie jak dla połączeń Er(III) i Yb(III) pierwszym produktem termolizy po 

dehydratacji związku Lu(III) jest Lu(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)2.25Cl0.75 (120-210oC), natomiast 

następne połączenie przejściowe powstające w zakresie 210-310oC zawiera już tylko 0.75 

mola dichlorooctanu i 2.25 mola chlorków. W miarę wzrostu temperatury następuje całkowity 

rozkład ligandów organicznych. Procesom tym towarzyszą liczne efekty cieplne pojawiające 

się na krzywych DTA. W przypadku kompleksów Gd(III), Tb(III), Dy(III) i Ho(III) notowano 

tworzenie się tlenochlorków. Końcowe masy pozostałości odpowiadają odpowiednim 

tlenkom metali [H4-H6].  

 

b.2) Badania rodzaju lotnych produktów pirolizy i fragmentacji techniką sprzężoną 

TG-MS w atmosferze powietrza 

Dla kompleksów Dy(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O, Ho(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙2H2O i  

Tm(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O wykonano badania termiczne techniką sprzężoną TG-MS w 
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atmosferze powietrza, przykładowo rysunek 4. Podobnie jak kompleksy lantanowców 

lekkich, rozkładają się one wieloetapowo, ma to swoje odzwierciedlenie w lotnych 

produktach termolizy oraz fragmentacji. Piki odpowiadające jonom molekularnym m/z = 17 

(OH+) i 18 (H2O
+) z procesów dehydratacji występują w zakresie 100-120oC, kolejne piki 

związane są z rozkładem ligandów organicznych. Sygnały pochodzące od prądów jonowych 

C+ i CO2
+ pojawiają się w przedziałach temperatur: 169-208, 282-374, 481-495, 570-581 oraz 

678-743oC. W procesie pirolizy związków Dy(III), Ho(III) i Tm(III) widoczne są maksima 

dla m/z = 30 NO+ lub CH2O
+ (~176, 541-550, 620-700oC). Zarejestrowano wydzielanie się 

fragmentów zawierających chlor w zakresie 159-300oC [H4, H5]. Podczas rozkładu 

termicznego tych połączeń obserwowano również inne profile sygnałów. Podsumowując, 

można stwierdzić, że analiza lotnych produktów rozkładu termicznego i fragmentacji koreluje 

z krzywymi TG i DTG. Można zauważyć, że intensywność prądów jonowych emitowanych 

produktów gazowych jest wyraźnie przesunięta w kierunku niższych temperatur w stosunku 

do kompleksów Pr(III), Nd(III) i Sm(III) opisywanych w rozdziale 2.2. 
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Rysunek 4. Krzywa TG i wybrane prądy jonowe w zależności od temperatury, w atmosferze powietrza dla 

kompleksu Dy(4-bpy)(CCl2HCOO)3∙H2O, masa próbki 12.39 mg [H5]: 

a) m/z: 1-12(C+); 2-44(CO2
+); 3-50(CH3Cl+) przy intensywności prądów jonowych odpowiednio:  

E-11, E-11, E-13 A 

b) m/z: 1-30(NO+ lub CH2O+); 2-47CCl+); 3-49(CH2Cl+) przy intensywności prądów jonowych 

odpowiednio: E-12, E-13, E-13 A 

 

b.3) Badanie stałych oraz lotnych produktów rozkładu termicznego dla wybranego 

kompleksu techniką sprzężoną TG-FTIR w atmosferze argonu 

Do badań techniką sprzężoną TG-FTIR wybrano związek  

Yb(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O jako przedstawiciela połączeń należących go grupy 

związków izostrukturalnych. Rysunek 5 ilustruje widma FTIR produktów gazowych 

emitowanych w kilku temperaturach podczas termolizy połączenia Yb(III). Analiza tych 

widm jest trudna. Wynika to m.in. z tworzenia się wielu fragmentów powstających w wyniku 

rozkładu termicznego ligandów organicznych, których pasma drgań są często maskowane 

pasmami bardziej intensywnymi. Obraz tych widm koreluje z jednocześnie rejestrowaną 
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krzywą TG i zależy istotnie od temperatury. We wszystkich badanych temperaturach 

występują pasma pochodzące od drgań rozciągających (3854-3567 cm-1) i deformacyjnych 

(1734-1419 cm-1) cząsteczek wody. Należy zaznaczyć, że w niskich temperaturach (np. 90oC) 

rejestrowane są tylko te, które związane są z pierwszym etapem rozkładu tj. dehydratacją. W 

zakresie 70-130oC na krzywej TG pojawia się ubytek masy 6.83 % odpowiadający eliminacji 

trzech cząsteczek wody. Ze wzrostem temperatury w zakresie spektralnym 3200-2600 cm-1 

obserwuje się nowe pasma, które można zidentyfikować jako drgania grup (CH) i ClH. Przy 

około 290oC, w obszarze częstości 2360-2114 cm-1 pojawiają się charakterystyczne pasma 

drgań rozciągających CO i CO2, które w przypadku CO zanikają już w 322oC. Wraz ze 

wzrostem temperatury intensywność pasm drgań rozciągających CO2 stopniowo maleje. 

Wskazuje to na postępującą degradację ligandów karboksylanowych. Ma to swoje 

odzwierciedlenie na krzywej TG. Zarejestrowany sumaryczny ubytek masy (40.78 %) 

wskazuje, że w przedziale 130-335oC następuje całkowity rozkład ligandów 

karboksylanowych oraz częściowa deaminacja. Przy ok. 1500, 1446 i 1376 cm-1 leżą pasma, 

które są prawdopodobnie związane z fragmentami 4,4’-bipirydyny (np. (CN), (CC)) [6]. 

Ich intensywność zdecydowanie wzrasta w wyższych temperaturach, świadcząc o rozkładzie 

N-donorowego liganda. W obszarze częstości od 750 do 600 cm-1 pojawia się mieszanina 

pasm pochodzących od drgań deformacyjnych CO2 oraz szeregu drgań grup CCl, CCl2 oraz 

drgań γ(CH) w pierścieniu i innych [H6]. Stałym końcowym produktem rozkładu 

pojawiającym się w 910oC jest mieszanina organicznych i nieorganicznych pozostałości. 
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Rysunek 5. Wybrane widma IR gazowych produktów pochodzących z rozkładu termicznego związku  

Yb(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O w argonie [H6] 
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2.4. NOWE STAŁE POŁĄCZENIA TWORZĄCE SIĘ W UKŁADZIE  

Ln(III)–4,4’-bipirydyna–trichlorooctany gdzie Ln(III) = Y, La→Eu 

bez Pm I ICH WŁAŚCIWOŚCI [H5, H7, H8] 

W rozdziale tym opisano kompleksy wydzielone w fazie stałej z wyżej wymienionego 

układu. Wyróżnić tu można trzy typy związków: 

1. Y(4-bpy)2(CCl3COO)3H2O [H7]. 

2. Ln(4-bpy)1,5(CCl3COO)32H2O Ln(III) = La [H7], Ce i Nd [H5]. 

3. Ln(4-bpy)1,5(CCl3COO)3H2O Ln(III) = Pr, Sm, Eu [H8]. 

Okazało się, że połączenia Pr(III), Sm(III) i Eu(III) są ze sobą izostrukturalne. Kompleksy 

La(III), Ce(III) i Nd(III) różnią się od grupy związków izostrukturalnych tylko jedną 

cząsteczką wody. Związek Y(III) odbiega składem stechiometrycznym od pozostałych 

połączeń. 

Dla wszystkich typów kompleksów zbadano ich wybrane właściwości fizyko-

chemiczne. 

a) W przypadku połączeń itru(III) i lantanowców(III) lekkich z 4,4’-bipirydyną i 

trichlorooctanami, położenie podstawowych pasm absorpcji w zakresie drgań wolej 4-bpy w 

wyniku koordynacji z jonami metali(III) ulega zmianom. Występujące w wolnym ligandzie 

pasma przy 1588 i 1530 cm-1 odpowiadające odpowiednio drganiom (CC), (CN),  

(CC)inter ring (symetria A1) i (CC), (CN) (symetria B1) w otrzymanych związkach pojawiają 

się w zakresach: 1603-1558 oraz 1539-1533 cm-1. Pik przy 988 cm-1 przypisany drganiom 

„breathing”  zostaje przesunięty o 15-12 cm-1 w kierunku wyższych liczb falowych. Na 

podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że  jony itru(III) i lantanowców(III) 

koordynują z N-donorem [H5, H7, H8]. Przykładowo w tabeli 2 przedstawiono pasma drgań 

dla wolnej 4,4’-bipirydyny i jej kompleksów Y(III) i La(III) z trichlorooctanami. 

Sposób koordynacji karboksylanów w ich połączeniach możliwy jest do określenia na 

podstawie wartości rozsunięcia  = as(COO) - s(COO). We wszystkich kompleksach 

Na> wskazując na istnienie bidentatno chelatującego wiązania pomiędzy grupami COO a 

jonami metali(III) [H5, H7, H8]. Ponadto, dla połączeń Y(III), La(III) [H7] i Ce(III) [H5] 

pasma odpowiadające drganiom as(COO) oraz dodatkowo dla Y(III) również pasma 

pochodzące od drgań s(COO) ulegają rozszczepieniu, co świadczy o nierównocenności 

wiązania metal(III)-trichlorooctan w tych związkach. W tabeli 3 podano położenie  pasm 
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drgań trichlorooctanów w soli sodowej trichlorooctanu i obserwowane w kompleksach Y(III) 

i La(III) z 4,4’-bipirydyną i trichlorooctanami. 

Dla wszystkich połączeń pasma odpowiadające drganiom rozciągającym wody leżą w 

przedziale 3560-3200 cm-1, zaś w zakresie drgań deformacyjnych H2O pojawiają się 

przegięcia na pasmach absorpcji pochodzących od ligandów organicznych (1730-1690 cm-1 

dla Y(III) i La(III) [H7] i 1630-1600 cm-1 dla Pr(III), Sm(III), Eu(III)) [H8]). W przypadku 

kompleksów Ce(III) i Nd(III) drgania deformacyjne przesłonięte są intensywnymi pasmami 

pochodzącymi od N- i O-donorów [H5]. W widmach oscylacyjnych wszystkich związków nie 

zaobserwowano drgań wachlarzowych wody. 

Tabela 2. Częstości drgań (cm-1) dla wolnej 4,4’-bipirydyny i jej kompleksów Y(III) i La(III) 

z trichlorooctanami [H7] 

4-bpy 

[6] 

Kompleksy 
Oznaczenia 

Y(4-bpy)2(CCl3COO)3H2O La(4-bpy)1.5(CCl3COO)32H2O 

1588 1600 
1601 

1560 
υ(CC), υ(CN), υ(CCir), A1 

1530 1539 1533 υ(CC), υ(CN) B1 

1488 1489 
1488 

1458 
υ(CC), υ(CN) 

1403 1412 1410 υ(CC), υ(CN) 

1328   υ(CC), υ(CN) 

1205 1218 1218 β(CH) 

1092 1100 1100 β(CH) 

1072 1068 1067 β(CH) 

1037 1045 1042 „breathing” 

988 1001 1002 „breathing” 

962 950* 960* γ(CH) 

850   γ(CH) 

810 806 802 γ(CH) 

745 * * γ(CH) 

733 737 731 γ(CH) 

672 * * γ(CH) 

608 620 615 β(CH) 

572 572 572 β(CH) 

500 500 500 β(CH) 

ir-drgania wewnątrz pierścienia; A1-symetria A1, B1-symetria B1 

*- nałożone na pasma absorpcji  CCl3COO- 
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Tabela 3. Częstości drgań (cm-1) trichlorooctanu w soli sodowej trichlorooctanu oraz w 

kompleksach Y(III) i La(III) z 4,4’-bipirydyną i trichlorooctanami [H7] 

 

Dla omawianych związków zmierzono przewodnictwo molowe w roztworach metanolu 

(MeOH), dimetylosulfotlenku (DMSO) i dimetyloformamidzie (DMF). Typ elektrolitu 

badanego kompleksu w danym rozpuszczalniku został określony w oparciu o kryteria podane 

przez Gearego [54]. Otrzymane wyniki dotyczące charakteru elektrolitu połączeń itru(III) i 

lantanowców(III) lekkich w tych rozpuszczalnikach zostaną omówione wspólnie ze 

związkami lantanowców ciężkich w następnym rozdziale.  

b.1) Badania termiczne wykonane w atmosferze powietrza techniką: 

TG-DTG dla związków Y(III) i La(III) [H7] 

Związki Y(4-bpy)2(CCl3COO)3H2O i La(4-bpy)1,5(CCl3COO)32H2O są trwałe do 60oC. 

W zakresie temperatur 60-80oC (Y(III)) oraz 60-140oC (La(III)) następuje jednostopniowa 

dehydratacja. Dalsze ogrzewanie powoduje w przypadku połączenia Y(III) częściowy, zaś dla 

związku La(III) całkowity rozkład trichlorooctanów. Wraz ze wzrostem temperatury zachodzi 

całkowita termodestrukcja ligandów organicznych z utworzeniem odpowiednio YOCl 

(650oC) i LaCl3 (660oC). Końcowymi stałymi produktami rozkładu są tlenki metali(III). 

CCl3COONa [55] 
Kompleksy 

Oznaczemia 
Y(4-bpy)2(CCl3COO)3H2O La(4-bpy)1.5(CCl3COO)32H2O 

1677 
1674 

1636 

1677 

1656 
νas(COO) 

1353 
1382 

1346 
1366 νs(COO) 

940 * * ν(CC) 

849   νas(CCl3) 

833 838 837 νas(CCl3) 

746 768* 756* νs(CCl3) 

685 684* 684* νs(CCl3) 

324 
292 

290 

311 

290 
Δν=νas-νs 

*- nałożenie na pasma absorpcji 4-bpy  
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Badania termiczne wykonane w atmosferze powietrza techniką: 

TG-DTA-DTG dla połączeń Ce(III)→Eu(III)[H5, H8] 

Zastosowanie techniki TG-DTA-DTG pozwoliło na obserwację efektów cieplnych 

towarzyszących procesom pirolizy kompleksów Ce(III)→Eu(III), przykładowo rysunek 6. 

Wszystkie połączenia rozkładają się wieloetapowo. Dla związków Ce(III), Nd(III) [H5] i 

Pr(III) [H8] pierwszym etapem pirolizy jest endotermiczny proces związany z odłączeniem 

molekuł wody (dla połączeń Ce(III) i Nd(III) [H5] zachodzący w dwóch etapach). Kompleksy 

Sm(III) i Eu(III) [H8] tracą cząsteczkę wody z częściowym rozkładem ligandów 

trichlorooctanowych. Procesom tym towarzyszą endotermiczne piki na krzywych DTA dla 

kompleksów: Ce(III) przy 120 i 140oC, Pr(III) przy 115oC, Nd(III) przy 80oC, Sm(III) przy 

105oC oraz Eu(III) przy 100oC. Najbardziej trwały termicznie okazał się  

Ce(4-bpy)1,5(CCl3COO)32H2O (90oC) [H5]. Dalsze ogrzewanie powoduje całkowitą 

destrukcję ligandów organicznych O-donorowych z utworzeniem stałych związków 

pośrednich o wzorze ogólnym  Ln(4-bpy)1.5Cl3 gdzie Ln(III) = Ce→Eu. To przejściowe 

połączenie rozkłada się pod wpływem temperatury do odpowiednich tlenków lantanowców. 

W przypadku kompleksów Sm(III) i Eu(III) [H8] poprzez LnOCl, któremu towarzyszą 

pojawiające się na krzywej DTA efekty egzotermiczne odpowiednio przy: 450, 510 i 750oC 

dla związku Sm(III) oraz przy: 430 i 565oC dla połączenia Eu(III). Rozkładowi ligandów 

organicznych towarzyszy szereg procesów cieplnych, krzywa DTA „faluje”. [H5, H8]. 

 

 

 

Rysunek 6. Krzywe TG, DTA i DTG związku Eu(4-bpy)1.5(CCl3COO)3∙H2O rejestrowane w powietrzu; masa 

próbki 100 mg [H8] 
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Wyniki uzyskane techniką łączoną TG-FTIR w atmosferze argonu dla związku  

La(4-bpy)1.5(CCl3COO)32H2O zostały opisane razem z kompleksami lantanowców(III) 

ciężkich z 4,4’-bipirydyną i trichlorooctanami.  

b.2) Badania lotnych produktów pirolizy i fragmentacji wybranych kompleksów 

techniką sprzężoną TG-MS w atmosferze powietrza 

Dla związków Pr(III) i Sm(III) [H8] wykonano badania termiczne w atmosferze 

powietrza techniką sprzężoną TG-MS, w celu ustalenia lotnych produktów pirolizy oraz 

fragmentacji tych połączeń. W otrzymanych widmach MS zarejestrowano szereg profili 

prądów jonowych, przykładowo rysunki 7 i 8. Największą intensywność jonów 

molekularnych dla obu połączeń zarejestrowano w zakresie temperatur 100-320oC a maksima 

sygnałów grupują się przy około 210oC. W przypadku omawianych kompleksów 

zarejestrowano szerokie profile prądów jonowych dla m/z = 17 (OH+) i 18 (H2O
+) bez 

wyraźnych maksimów w zakresach 170-486oC i 130-448oC odpowiednio dla Pr(III) i Sm(III). 

Początkowy wzrost intensywności jonów molekularnych OH+ i H2O
+ spowodowany jest 

zachodzącym procesem dehydratacji. Dalsza obecność OH+ i H2O
+ związana jest z procesem 

utlenienia i rozkładu ligandów organicznych. Piki odpowiadające C+ i CO2
+ (m/z = 12, 44) 

pojawiają się dla kompleksu Pr(III) przy 175, 303, 483, 698oC oraz dla połączenia Sm(III) 

przy 129, 213, 460, 725oC. Pierwsze maksima C+ i CO2
+ związane są z rozkładem 

karboksylanów, kolejne powstają w wyniku dalszej pirolizy ligandów organicznych oraz 

dopalenia się pozostałości organicznych. Dla m/z = 30 (NO+ lub CH2O
+) zarejestrowano 

maksima przy 376 i 378oC odpowiednio dla związków Pr(III) i Sm(III). W widmach MS 

widoczne są również fragmenty zawierające chlor dla m/z = 35 (Cl+), 36 (HCl+), 47 (CCl+), 

49 (CH2Cl+), 50 (CH3Cl+), 84 (CH2Cl2
+). Na podstawie powyższych wyników można 

stwierdzić, że widma MS omawianych kompleksów korelują z krzywymi TG i DTG. 
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Rysunek 7. Krzywa TG i wybrane prądy jonowe w zależności od temperatury, w atmosferze powietrza dla 

kompleksu Sm(4-bpy)1.5(CCl3COO)3∙H2O, masa próbki 4.82 mg [H8]: 

m/z: 1-12(C+); 2-18(H2O+); 3-30(NO+ lub CH2O+) przy intensywności prądów jonowych 

odpowiednio: E-10, E-8, E-9 A 

 

Rysunek 8. Wybrane profile prądów jonowych zarejestrowanych dla kompleksu Sm(4-bpy)1.5(CCl3COO)3∙H2O 

w funkcji czasu, wykonane w atmosferze powietrza; masa próbki 4.82 mg; szybkość ogrzewania 

10oC/min [H8] 
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2.5. NOWE STAŁE POŁĄCZENIA TWORZĄCE SIĘ W UKŁADZIE  

Ln(III)–4,4’-bipirydyna–trichlorooctany gdzie Ln(III) = Gd→Yb I 

ICH WŁAŚCIWOŚCI [H8, H9] 

Z wyżej wymienionego układu otrzymano połączenia:  Ln(4-bpy)1.5(CCl3COO)3∙3H2O 

(Ln(III) = Gd, Tb) [H8], Ln(4-bpy)2(CCl3COO)3∙nH2O (Ln(III) = Dy→Lu; n = 1-4) [H9]. Dla 

wszystkich kompleksów zbadano wybrane właściwości fizyko-chemiczne. Wykonane 

dyfraktogramy proszkowe pokazały, że istnieją trzy grupy związków izostrukturalnych. 

Pierwszą z nich stanowią kompleksy Gd(III), Tb(III) [H8], do drugiej należą Dy(III), Tm(III) 

i Yb(III), zaś do trzeciej wchodzą połączenia Ho(III) i Lu(III) [H9]. 

a) Na podstawie batochromowego przesunięcia pasm drgań (CC), (CN), (CC)inter ring 

(symetria A1), (CC), (CN) (symetria B1), oraz pasma odpowiadającego drganiom 

pierścienia „breathing” w kompleksach w stosunku do położenia pasm niezwiązanej 4,4’-

bipirydyny odpowiednio przy 1588, 1530 oraz 988 cm-1, wnioskowano o istnieniu wiązania 

koordynacyjnego pomiędzy jonem lantanowca(III) i N-donorem.  

W celu określenia sposobu koordynacji grup karboksylanowych wyznaczono . W 

przypadku kompleksów Gd(III) i Tb(III) występuje rozszczepienie pasm s(COO), zaś 

wartości rozsunięcia pasm drgań as(COO) i s(COO) wskazują na istnienie bidentatno 

mostkujących i chelatujących grup karboksylanowych w tych związkach [H8]. Dla 

pozostałych połączeń <Na, co sugeruje bidentatny chelatujący typ koordynacji grup 

COO. Występujące rozszczepienie pasm  as(COO) w kompleksach Dy(III)→Yb(III) 

związane jest z nierównocennością wiązania metal(III)-trichlorooctan w tych połączeniach 

[H9]. 

W zakresie 3550-3000 cm-1 dla wszystkich kompleksów zarejestrowano pasma 

odpowiadające drganiom rozciągającym wody. Drgania deformacyjne H2O pojawiają się w 

postaci przegięcia na pasmach absorpcji pochodzących od ligandów organicznych w 

zakresach: 1630-1600 cm-1 (dla Gd(III) i Tb(III)) [H8] i 1690-1680 cm-1 (dla kompleksów 

Dy(III)→Yb(III)) [H9]. W widmach oscylacyjnych wszystkich związków nie zaobserwowano 

drgań wachlarzowych wody. 

Uzyskane wyniki przewodnictwa molowego w roztworach MeOH, DMSO i DMF 

kompleksów Y(III), La→Lu(III) bez Pm(III) z 4,4’-bipirydyną i trichlorooctanami [H5, H7-

H9], mimo pewnych różnic w składach stechiometrycznych, można przedstawić następująco: 
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− wszystkie kompleksy w roztworze MeOH wykazują cechy pomiędzy nieelektrolitem a 

elektrolitem 1 : 1 [H5, H7-H9]; 

− w przypadku gdy rozpuszczalnikiem jest DMSO, kompleksy Y(III), La(III) [H7], Ce(III), 

Nd(III) [H5], Sm(III), Eu(III) [H8] i Lu(III) [H9] są nieelektrolitami; pozostałe 

połączenia (Pr(III), Gd(III) → Yb(III)) są zakwalifikowane jako typy elektrolitu 

pomiędzy nieelektrolitem a elektrolitem 1 : 1 [H8, H9]; 

− w dimetyloformamidzie wszystkie połączenia [H5, H7-H9] (z wyjątkiem La(III) [H7]) są 

nieelektrolitami; związek La(4-bpy)1.5(CCl3COO)3∙2H2O w DMF można zidentyfikować 

jako typ elektrolitu pomiędzy nieelektrolitem a elektrolitem 1 : 1. 

Przedstawione wyniki wskazują, że we wszystkich użytych rozpuszczalnikach 

kompleksy itru(III) i lantanowców(III) z 4,4’-bipirydyną i trichlorooctanami wykazują 

istotnie niższe wartości przewodnictwa molowego niż połączenia itru(III) i lantanowców(III) 

z 4,4’-bipirydyną i dichlorooctanami. Jest to prawdopodobnie uzależnione od siły wiązań 

lantanowiec(III)-grupy karboksylanowe w danym połączeniu. 

b.1) Badania termiczne wykonane techniką TG-DTA-DTG w atmosferze powietrza 

Wszystkie połączenia rozkładają się wieloetapowo (schemat 2). Pierwszym etapem 

pirolizy jest dehydratacja, która w przypadku kompleksu Ho(III) jest jednostopniowa, zaś dla 

połączeń Tm(III), Yb(III) i Lu(III) dwuetapowa. Związki Gd(III), Tb(III), Dy(III) i Er(III) 

tracą cząsteczki wody z jednoczesnym częściowym rozkładem trichlorooctanów. Procesom 

tym towarzyszą piki endotermiczne. Wraz ze wzrostem temperatury następuje częściowy a 

następnie całkowity rozkład ligandów organicznych z utworzeniem odpowiednich 

tlenochlorków metali(III). Na krzywych DTA obserwowane są efekty egzotermiczne przy 540 

i 750oC (Gd(III)), 535 i 680oC (Tb(III)), (Dy(III)), 470 i 530oC (Ho(III)), 580oC (Er(III)), 

540oC (Tm(III) i Lu(III)), 560oC (Yb(III)). Wyjątek stanowi kompleks Dy(III) [H9], który w 

zakresie 260-500oC rozkłada się do DyCl3 (pik egzotermiczny przy 460oC). Dla wszystkich 

związków stałymi końcowymi produktami rozkładu są odpowiednie tlenki lantanowców(III), 

przy czym tworzenie się Ln2O3 dla Tm(III), Yb(III) i Lu(III) następuje w zakresie znacznie 

wyższych temperatur niż pozostałych tlenków lantanowców [H8, H9].  
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Schemat 2 

Ln(4-bpy)1.5(CCl3COO)33H2O  Ln(4-bpy)1.5(CCl3COO)2Cl 

Ln(III) = Gd, Tb 

 

Ho(4-bpy)2(CCl3COO)32H2O                      Ho(4-bpy)2(CCl3COO)3 

Tm(4-bpy)2(CCl3COO)34H2O               Tm(4-bpy)2(CCl3COO)31.5H2O 

Yb(4-bpy)2(CCl3COO)34H2O               Yb(4-bpy)2(CCl3COO)32H2O 

Lu(4-bpy)2(CCl3COO)32H2O               Lu(4-bpy)2(CCl3COO)3H2O 

Dy(4-bpy)2(CCl3COO)34H2O                                           

                                                                                                                     Ln(4-bpy)2(CCl3COO)1.5Cl1.5 

Er(4-bpy)2(CCl3COO)3H2O                                             Ln(III) = Dy→Lu 

                                                                                                                

                                                                                                      *tylko dla związku Yb(III)                

                                                                                                 

                                                                                  

 

 

                                                                                   Ln(4-bpy)(CCl3COO)0.5Cl2.5          Dy(4-bpy)(CCl3COO)Cl2 
                                                                                                Ln(III) = Ho→Lu                                                                                                                                                                                                                                                           

                             

 

                                     
                                                                                                                         

                                                                                                                       
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                          

                                                                                                                      Ln(4-bpy)mCl3           
m = 1.5 dla Gd(III), m = 0.75 dla Tb(III),  

m = 0.5 dla Dy(III)→Lu(III) 

 

                                                                                                                      

  

  

                                                                                                                      LnOCl, DyCl3 

                                                                                                            Ln(III) = Gd, Tb, Ho→Lu 

                                                                                                                     

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                      Ln2O3, Tb4O7 

                                                                                                              Ln(III) = Gd, Dy→Lu 
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b.2) Badanie wybranych kompleksów techniką sprzężoną TG-FTIR w atmosferze argonu ze 

szczególnym uwzględnieniem identyfikacji gazowych produktów pirolizy  

Do badań techniką sprzężoną TG-FTIR w atmosferze argonu wybrano połączenia 

różniące się składem stechiometrycznym. Były to następujące związki  

La(4-bpy)1.5(CCl3COO)3∙2H2O [H7], Ho(4-bpy)2(CCl3COO)3∙2H2O i  

Tm(4-bpy)2(CCl3COO)3∙4H2O [H9]. 

Opierając się na analizie krzywych TG-DTG można stwierdzić, że pierwszym etapem 

ich termodestrukcji  w atmosferze argonu (podobnie jak w powietrzu) jest utrata wody (lub jej 

części wchodzącej w skład kompleksu). Dehydratacja rozpoczyna się już w niskich 

temperaturach: 60oC (La(III)), 50oC (Ho(III)) i 40oC dla Tm(III). W przypadku kompleksu 

La(III) procesy eliminacji wody i początku rozkładu trichlorooctanów nie są od siebie w pełni 

rozdzielone. Połączenie Ho(III) uwalnia molekuły wody jednoetapowo a związek Tm(III) 

dwuetapowo (kolejno 2.5 i 1.5 cząsteczki H2O, przy czym drugi etap dehydratacji połączony 

jest z częściowym rozkładem karboksylanów). Dalszy wzrost temperatury prowadzi do 

stopniowej termodestrukcji ligandów organicznych. Prawdopodobnie powstaje szereg 

pośrednich stałych produktów typu Ln(4-bpy)m-x(CCl3COO)3-nCln gdzie m = 1.5 dla La(III),  

m = 2 dla Ho(III) i Tm(III). Stałymi końcowymi produktami pirolizy powstałymi, przy 680oC 

(La(III)) i ~970oC w przypadku Ho(III) i Tm(III), jest mieszanina połączeń nieorganicznych i 

fragmentów organicznych. Pośrednich i końcowych stałych produktów rozkładu badanych 

połączeń w atmosferze argonu nie analizowano. 

Widma FTIR produktów gazowych dla omawianych połączeń są do siebie bardzo 

podobne. Należy zaznaczyć, że identyfikacja pasm jest w wielu przypadkach utrudniona, z 

uwagi na różną ich intensywność oraz częste nakładanie się na siebie. Widma FTIR 

rejestrowane w niskich temperaturach pirolizy (63, 93, 120oC La(III), 83, 102oC Ho(III), 77, 

91oC Tm(III)) pokazują pasma w zakresie 3760-3580 cm-1 i około 1650 cm-1, które są 

związane z rozciągającymi i deformacyjnymi drganiami eliminowanej wody. Dalsze 

ogrzewanie powoduje spadek intensywności tych pasm ponieważ pochodzą one już tylko z 

termodestrukcji ligandów organicznych. Wraz ze wzrostem temperatury, obserwuje się 

pojawianie pasm pochodzących od drgań rozciągających i deformacyjnych molekuł CO2, 

które leżą odpowiednio w zakresach 2360-2250 cm-1 i  720-640 cm-1. Maksimum emisji CO2 

obserwowano przy 235oC dla kompleksu La(III), w przypadku związków Ho(III) i Tm(III) 

~240oC. Dalszy wzrost temperatury prowadzi do zmniejszania się wydzielania CO2. 

Świadczy to o końcowym etapie termolizy karboksylanów. W zakresie drgań 2250-2150 cm-1  
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obserwuje się bardzo słabe pasma związane ze śladową emisją CO. Znaczny wzrost 

temperatury powoduje, że na widmach FTIR pojawiają się pasma w zakresie częstości drgań 

charakterystycznych dla wiązań wodorowych. Widoczne są również pasma pochodzące od 

drgań w płaszczyźnie (CH) występujące przy 1265 cm-1 (La(III)) i około 1220 cm-1 dla 

kompleksów Ho(III) i Tm(III). Pasma drgań poza płaszczyzną γ(CH) leżą w obszarze 800-

750 cm-1 dla połączenia La(III) oraz 771-730 cm-1 w przypadku związków Ho(III) i Tm(III). 

Drgania te są efektem termodestrukcji 4,4’-bipirydyny. Fragmenty związane z pirolizą tego 

liganda można zaobserwować też w zakresie 1600-1416 cm-1 ((CC), (CN)) [6]. Okazało 

się, że emitowane są również lotne produkty zawierające chlor. Informują o tym pasma drgań 

as(CCl3) ~ 840 cm-1 i s(CCl3) ~ 745 i 680 cm-1. 

Dobrą ilustracją powyższych zagadnień jest rysunek 9. 

 

Rysunek 9. Typowe widmo FTIR gazowych produktów emitowanych podczas termodestrukcji w argonie w 

wybranych temperaturach dla kompleksu Tm(4-bpy)2(CCl3COO)3∙4H2O [H9] 
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2.6. NOWE POŁĄCZENIA LANTANOWCÓW(III) CIĘŻKICH Z  

4,4’-BIPIRYDYNĄ I TRICHLOROOCTANAMI, W KTÓRYCH TE 

LIGANDY ORGANICZNE NIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W 

WEWNĘTRZNEJ  SFERZE KOORDYNACYJNEJ [H10] 

W publikacji [H10] opisano syntezę nowych związków Gd(III), Tb(III), Er(III) i Tm(III) 

i ich struktury krystaliczne, w których ligandy (4,4’-bipirydyna i CCl3COO-) nie znajdują się 

w wewnętrznej sferze koordynacyjnej. Monokryształy tych połączeń otrzymano z przesączy, 

powstałych po oddzieleniu z macierzystych roztworów stałych kompleksów  

Ln(4-bpy)1.5(CCl3COO)3∙3H2O gdzie Ln(III) = Gd, Tb [H8], Er(4-bpy)2(CCl3COO)3∙H2O i 

Tm(4-bpy)2(CCl3COO)3∙4H2O [H9] (które były otrzymane w standardowych warunkach 

syntezy) w wyniku powolnej krystalizacji. Są to izostrukturalne związki o wzorze ogólnym 

[Ln(H2O)8]3
+∙4CCl3COO-∙4H2O∙2(4-bpy)∙(4-bpyH)+ gdzie Ln(III) = Gd, Tb, Er i Tm). Ze 

względu na bardzo małą ilość wydzielonych połączeń wykonano tylko badania strukturalne 

metodą rentgenograficzną dostarczające informacji na temat ich budowy przestrzennej. 

Okazało się, że charakteryzują się one dość niezwykłą architekturą. W wewnętrznej sferze 

koordynacyjnej lantanowca jest tylko osiem cząsteczek wody. Wszystkie molekuły  

4,4’-bipirydyny (4-bpy i 4-bpyH+),  cztery aniony trichlorooctanowe i cztery cząsteczki wody 

ulokowane są w zewnętrznej sferze koordynacyjnej (przykładowo rysunek 10).  

Z pośród dotychczas określonych struktur krystalicznych połączeń pierwiastków 

ziem rzadkich z 4,4’-bipirydyną i halogenooctanami jest to jedyny taki przypadek kiedy 

jednocześnie 4,4’-bipirydyna i trichlorooctany nie tworzą wiązania koordynacyjnego z jonem 

lantanowca, a tym samym nie wchodzą do wewnętrznej sfery koordynacyjnej. Duże 

powinowactwo metali f-elektronowych do wody, długi okres krystalizacji z macierzystego 

roztworu najprawdopodobniej przyczyniły się do takiej budowy przestrzennej tych połączeń. 
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Rysunek 10. Struktura krystaliczna połączenia [Tm(H2O)8]3
+∙4CCl3COO-∙4H2O∙2(4-bpy)∙(4-bpyH)+ [H10] 
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2.7. WNIOSKI 

1. Przedstawiona rozprawa oparta jest na cyklu 10 publikacji, w skład których 

wchodzą badania dotyczące serii heteroligandowych kompleksów itru(III) i 

lantanowców(III) tworzące się w fazie stałej. Studia te obejmują opracowanie 

metod syntezy i charakterystykę połączeń koordynacyjnych itru(III) i 

pierwiastków ziem rzadkich(III) z ligandami organicznymi: 4,4’-bipirydyną i 

chlorooctanami. 

2. Obiektem badań były kompleksy tworzące się w fazie stałej w następujących 

układach:  

a) Ln(III)–4,4’-bipirydyna–monochlorooctany (gdzie Ln(III) = Y, La→Lu bez 

Pm); 

b) Ln(III)–4,4’-bipirydyna–dichlorooctany (gdzie Ln(III) = Y, La→Lu bez Pm); 

c) Ln(III)–4,4’-bipirydyna–trichlorooctany (gdzie Ln(III) = Y, La→Lu bez Pm). 

Eksperymenty syntez kompleksów o powtarzalnym składzie stechiometrycznym 

tworzących się w układzie Ln(III)–4,4’-bipirydyna–monochlorooctany (gdzie 

Ln(III) = Y, La→Lu bez Pm) zakończyły się niepowodzeniem. 

Z układów b) i c) metodą roztwór-osad otrzymano po raz pierwszy 30 nowych 

stałych heteroligandowych kompleksów itru(III) i lantanowców(III). 

Dodatkowo wyizolowano z roztworów macierzystych  monokryształy dla 9 

związków i rozwiązano ich struktury krystaliczne. 

Wykazano, że w tych samych warunkach preparatyki stosunek molowy  

[Ln(III)] : [4-bpy] w otrzymanych związkach zmienia się dwukrotnie w szeregu 

Y(III), La(III)→Lu(III) a jednocześnie uwidacznia się wpływ ilości atomów chloru 

w ligandzie karboksylanowym. W przypadku kompleksów Y(III), La(III)→Ho(III) 

z dichlorooctanami stosunek molowy [Ln(III)] : [4-bpy] jest 1 : 1, zaś z 

trichlorooctanami w szeregu La(III)→Tb(III) wynosi odpowiednio 1 : 1.5. Wraz ze 

zmniejszającym się promieniem jonowym lantanowca(III) stosunki te zmieniają 

się odpowiednio na 1 : 1.5 oraz 1 : 2.  

Brak jest w zasadzie występowania zależności pomiędzy ilością molekuł 

wody w związkach, a rodzajem jonu centralnego i chlorooctanów. Kompleksy 

wydzielone w układzie b) tworzą niepełne dwie serie związków izostrukturalnych: 

Y(III), Ce(III)→Eu(III) i Er(III), Yb(III), Lu(III). W przypadku stałych połączeń 

wyizolowanych z układu c) stwierdzono istnienie czterech grup kompleksów 
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izostrukturalnych: Pr(III), Sm(III), Eu(III); Gd(III), Tb(III); Dy(III), Tm(III), 

Yb(III); oraz Ho(III) i Lu(III). 

3. Wykazano, że koordynacja 4,4’-bipirydyny przez jony itru(III) i lantanowców(III) 

znajduje swoje odzwierciedlenie głównie w batochromowych przesunięciach pasm 

podstawowych częstości drgań rozciągających (CC), (CN), (CC)inter ring 

(symetria A1) i (CC), (CN) (symetria B1), oraz w drganiach pierścienia 

„breathing” tego liganda.  

Ze względu na symetryczną budowę tego izomeru stwierdzono, że brak jest 

możliwości określenia typu koordynacji 4,4’-bipirydyny z jonem lantanowca(III) 

opierając się na widmach IR zsyntezowanych związków. Na podstawie tendencji 

lantanowców do tworzenia wysokich liczb koordynacyjnych można było 

oczekiwać, że ten N-donor w wyizolowanych kompleksach będzie koordynował 

jako ligand bidentatno mostkujący. Wbrew temu okazało się, że po rozwiązaniu 

struktur krystalicznych połączeń [Ln(H2O)(4,4’-bipirydyna)(CCl2HCOO)3]n gdzie 

Ln(III) = La i Sm [H2, H3], Ln(4-bpy)1.5(CCl2HCOO)3∙3H2O gdzie Ln(III) = Er, 

Yb, Lu [H6] koordynuje on jako ligand monodentatny [H2, H3, H6] lub znajduje 

się poza wewnętrzną sferą koordynacyjną [H6]. Natomiast w przypadku związków 

[Ln(H2O)8]3
+∙4CCl3COO-∙4H2O∙2(4-bpy)∙(4-bpyH)+ gdzie Ln(III) = Gd, Tb, Er i 

Tm ligand ten jest poza sferą koordynacyjną metalu(III) w postaci cząsteczki 

obojętnej i sprotonowanego jonu 4-bpyH+ [H10].  

Należy zaznaczyć, że są to pierwsze doniesienia dotyczące formy 

wiązania 4-bpy w kompleksach itru(III) i lantanowców(III), w skład których 

wchodzą chlorooctany. Można to uznać za jedno z ważnych osiągnięć w 

badaniach kompleksów itru(III) i pierwiastków ziem rzadkich(III) z tego typu 

ligandami. 

4. Wykazano, że w widmach IR zsyntezowanych połączeń (w zakresie absorpcji 

chlorooctanów) występują zmiany w wyniku koordynacji jonów 

karboksylanowych przez itr(III) i lantanowce(III). Stwierdzono, że różne wartości 

rozszczepienia pasm drgań νas(COO) i νs(COO) wskazują, że każda z grup 

chlorooctanowych w tym samym kompleksie może koordynować w różny sposób. 

Należy zaznaczyć, że w literaturze autorzy często omijają przy interpretacji widm 

IR fakt, że w strukturach tego samego kompleksu mogą występować różne typy 

koordynacji grup karboksylanowych np. w publikacjach [56-58]. Pomimo 

częstego pokrywania się pasm charakterystycznych dla 4-bpy i grup COO 
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można w „przybliżeniu” wnioskować o typie koordynacji tych grup (oprócz 

koordynacji tridentatnej, która występuje m.in. w rozwiązanych strukturach 

opisanych w [H2, H3]). 

5. Stwierdzono, że większość badanych kompleksów w roztworach metanolu, 

dimetylosulfotlenku i dimetyloformamidzie wykazuje wartości przewodnictwa 

molowego świadczące o niewielkim stopniu zdysocjowania tych związków w 

wyżej wymienionych roztworach rozpuszczalników. Wskazuje to na silne 

wiązania tworzące się pomiędzy jonem centralnym(III) a karboksylanami. 

6. Rozkład termiczny badanych związków w powietrzu jest procesem 

skomplikowanym, często zachodzącym w kilku słabo rozdzielonych od siebie 

etapach. Dehydratacja jest jednoetapowa, rzadziej dwuetapowa, a niekiedy 

związana z częściową destrukcją chlorooctanów (np. dla  

Ho(4-bpy)(CCl2HCOO)3·2H2O [H4]). W zasadzie nie widoczna jest istotna 

zależność temperatury eliminacji wody od fizyko-chemicznych parametrów jonu 

centralnego. Stwierdzono, że wzrost liczby atomów chloru w ligandzie 

karboksylanowym powoduje zmniejszenie trwałości termicznej otrzymanych 

związków.   

Stwierdzono, że po dehydratacji pomimo różnego rodzaju 

zsyntezowanych połączeń można wyróżnić kilka wspólnych ich cech 

termolizy.  

Pierwsze etapy rozkładu związane są z częściową termodestrukcją 

ligandów karboksylanowych i utworzeniem heteroligandowych połączeń typu 

Ln(4-bpy)m(RCOO)3-xClx. Dalsza piroliza zachodzi z całkowitym rozkładem 

chlorooctanów i częściową, a następnie całkowitą (lub od razu całkowitą) 

eliminacją 4-bpy. Finalnymi produktami termolizy są czyste tlenki itru(III) i 

lantanowców(III). Procesom tym towarzyszą odpowiednie procesy cieplne.  

7. Badania termolizy otrzymanych połączeń metodą TG-DTA-DTG zostały 

wzbogacone o wyniki uzyskane technikami łączonymi TG-MS oraz TG-FTIR dla 

wybranych związków. Należy podkreślić, że dla heteroligandowych 

kompleksów pierwiastków ziem rzadkich(III) z 4,4’-bipirydyną i 

chlorooctanami badania tymi technikami zostały wykonane po raz pierwszy w 

przedstawionej pracy.  
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Studia techniką TG-MS dostarczyły istotnych informacji w zakresie 

lotnych produktów termolizy w określonych zakresach temperatury oraz korelacji 

profili prądów jonowych z daną krzywą TG.  

Charakterystyka lotnych produktów termolizy uzyskana metodą TG-FTIR 

jest ograniczona. Pasma niektórych drgań substancji emitowanych podczas 

termodestrukcji złożonych heterokompleksów, często są szerokie i intensywne. 

Stąd część lotnych fragmentów może pozostać zakryta i niezidentyfikowana. 

Dlatego można sądzić, że uzyskane informacje tą drogą są ograniczone. 

Uzyskanie dotychczas nieopisanych połączeń itru(III) i 

lantanowców(III) z 4,4’-bipirydyną i silnie koordynującymi ligandami 

karboksylanowymi oraz zbadanie wybranych ich właściwości fizyko-

chemicznych są najistotniejszymi osiągnięciami niniejszych badań. Badania te 

rozszerzają w istotny sposób wiedzę na temat heteroligandowych kompleksów 

pierwiastków ziem rzadkich zawierających ligandy o silnie donorowych 

atomach tlenu i słabo donorowych atomach azotu. 
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http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-2442522512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-2442522512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
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bis(monochloroacetato- O)manganese(II) dihydrate” J. Coord. Chem., 57(3), 239-247 

(2004). IF2004=0.847. 

Mój udział polegał na zsyntezowaniu kompleksu Mn(II) w tym także monokryształów oraz zbadaniu 

ich właściwości fizyko-chemicznych i ich interpretacji oprócz badań dyfraktometrycznych 

monokryształu. Brałam udział w pisaniu publikacji. Mój udział oceniam na 55%. 

7. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska „Synthesis, thermal and other studies of 2,4'-

bipyridine-dichloroacetato complexes of Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II)” J. Therm. 

Anal. Calorim., 76(2), 543-555 (2004). IF2004=1.478. 

Opracowałam plan pracy, wykonałam część eksperymentalną, zinterpretowałam uzyskane wyniki i 

uczestniczyłam w redagowaniu publikacji. Mój udział oceniam na 80%. 

8. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, A. Malinowska „Mixed-ligand Ni(II) and 

Zn(II) complexes with bipyridine isomers and bromoacetates” Polish. J. Chem., 

79(10), 1635-1643 (2005). IF2005=0.513. 

Wykonałam część eksperymentalną, brałam udział w koncepcji opracowania wyników i 

współredagowaniu pracy. Mój udział szacuję na 60%. 

9. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska „New 2,2'-bipyridine-chloroacetato complexes 

of transition metals(II)” J. Therm. Anal. Calorim., 82(1), 69-75 (2005). IF2005=1.425. 

Opracowałam metody syntezy nowych heteroligandowych kompleksów metali dn-elektronowych z 

2,2’-bipirydyną i chlorooctanami. Zbadałam ich właściwości fizyko-chemiczne, w tym rozkład 

termiczny techniką łączoną TG-MS. Zinterpretowałam wyniki i napisałam publikację. Mój udział 

oceniam na 85%. 

PUBLIKACJE PO DOKTORACIE 

10. D. Czakis-Sulikowska, J. Radwanska-Doczekalska, A. Czylkowska, J. Goluchowska 

„TG-MS, TG, DTG and DTA methods in study of thermal decomposition of some d-

metal complexes with 4,4′-bpy and propionates”  J. Therm. Anal. Calorim., 78(2), 

501-511 (2004). IF2004=1.478. 

Brałam udział w zaplanowaniu badań, wykonaniu części doświadczalnej dotyczącej badań termicznych 

wykonanych technikami TG-MS i TG, DTG, DTA. Zinterpretowałam uzyskane wyniki i 

współredagowałam publikację. Mój udział oceniam na 50%. 

11. D. Czakis-Sulikowska, J. Radwanska-Doczekalska, A. Czylkowska, M. Markiewicz, 

A. Broniarczyk New complexes of Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II) with 2,2'- or 2,4'-

bipyridine and formates (Synthesis, thermal and other properties)”  J. Therm. Anal. 

Calorim., 86(2), 327-335 (2006). IF2006=1.438. 

Zebrałam dane literaturowe dotyczące kompleksów z monokarboksylanami. Zaplanowałam badania w 

podjętej obecnie tematyce. Wykonałam analizę widm IR otrzymanych kompleksów i badania termiczne 

technikami TG-MS i TG, DTG, DTA. Mój udział oceniam na 30%. 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-2442522512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-3142668392&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=16&relpos=16&citeCnt=17&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-3142668392&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=16&relpos=16&citeCnt=17&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-27144434525&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=13&relpos=13&citeCnt=1&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-27144434525&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=13&relpos=13&citeCnt=1&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-30444441590&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=14&relpos=14&citeCnt=5&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-30444441590&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=14&relpos=14&citeCnt=5&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-7544241637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=15&relpos=15&citeCnt=16&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-7544241637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=15&relpos=15&citeCnt=16&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33749988537&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=11&relpos=11&citeCnt=9&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33749988537&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=11&relpos=11&citeCnt=9&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
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12. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, J. Radwanska-Doczekalska, R. Grodzki, E. 

Wojciechowska „Synthesis and characterization of new metal(II) complexes with 

formates and some nitrogen donor ligands” J. Therm. Anal. Calorim., 90(2), 557-564 

(2007). IF2007=1.483. 

Przedstawiłam koncepcję badań heteroligandowych kompleksów metali dn-elektronowych z 1,10’-

fenantroliną i mrówczanami. Zinterpretowałam wyniki analizy termicznej i widm IR. Współtworzyłam 

publikację. Mój udział szacuję na 30%. 

13. A. Czylkowska „Synthesis and some properties of light lanthanide complexes with 

4,4′-bipyridine and dibromoacetates - Thermal study” J. Therm. Anal. Calorim., 2013 

w druku,. IF2012=1.982. 

Mój udział wynosi 100% 

5.B. Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne 

– nie dotyczy 

5.C. Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe – nie dotyczy 

5.D. Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały 

wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach – nie 

dotyczy 

5.E. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 

krajowych innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt. 5.A. 

1. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, M. Markiewicz: „New mixed bipyridine-

dibromoacetato complexes of Mn(II)”: Annals of the Polish Chemical Society. s.145, 

Katowice 2001. 

Wykonałam przegląd literatury oraz większość doświadczeń, których wyniki zinterpretowałam. 

Uczestniczyłam w redagowaniu publikacji. Mój udział oceniam na 70%. 

2. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Termoliza kompleksów kobaltu(II) z 4,4'-

bipirydyną i halogenooctanami w argonie”: Materiały konferencyjne, VIII Krajowe 

Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych, s.267-272, 

Płock 2002. 

Wykonałam część eksperymentalną pracy. Zinterpretowałam i opracowałam wyniki oraz napisałam 

publikację. Mój udział oceniam na 85%. 

 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-36849013454&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=9&relpos=9&citeCnt=7&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-36849013454&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=9&relpos=9&citeCnt=7&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84875139915&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84875139915&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
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3. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Synthesis, thermal and other studies of 

bipyridyne - dibromoacetato complexes of Co(II) and Cu(II)”. Annals of the Polish 

Chemical Society, s.446-450, vol.2, Lublin 2003.  

Uczestniczyłam w tworzeniu koncepcji pracy. Wykonałam część eksperymentalną oraz brałam udział w 

dyskusji wyników i napisaniu publikacji. Mój udział oceniam na 80%. 

4. A. Czylkowska, M. Markiewicz: „Coordination behaviour and thermolysis of some 

rare-earth complexes with 4,4'-bipyridine and di- or trichloroacetates”: Materiały 

konferencyjne, IX Krajowe Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera z udziałem gości 

zagranicznych, s.387-391, Płock 2007. 

Wykonałam część eksperymentalną pracy z wyjątkiem pomiarów derywatograficznych. 

Zinterpretowałam i opracowałam wyniki oraz napisałam publikację. Mój udział oceniam na 95%. 

5.F. Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, 

ekspertyz i dzieł artystycznych – nie dotyczy 

5.G. Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z 

rokiem opublikowania – 28.587  

W związku z brakiem możliwości sprawdzenia na liście JCR impact factorów prac opublikowanych 

przed 2003 rokiem, dla tych publikacji przyjęłam impact factor z roku 2003   

5.H. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) bez auto- 

cytowań – 201 

5.I. Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS) – 9 

Liczba wszystkich publikacji: 23 

Liczba publikacji wchodzących w skład habilitacji: 10 

5.J. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział 

w takich projektach  

4 T09B 103 22 „Badania nowych heteroligandowych połączeń, o 

specyficznych właściwościach, metali dn – elektronowych z izomerami 

bipirydylu” (2001-2003) grant promotorski, oceniony przez Zespół Chemii, 

Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 

Komitetu Badań Naukowych jako znakomity.  

Publikacja wchodząca w skład w/w grantu promotorskiego:  

http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Markiewicz+Miros%B3awa+
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A. Czylkowska, R. Kruszynski, D. Czakis-Sulikowska, T. J. Bartczak 

„Synthesis, characterization and molecular structure of bis(2,2′ -bipyridine-

N,N′)-bis(monochloroacetato- O)manganese(II) dihydrate” J. Coord. Chem., 

57(3), 239-247 (2004); 

 została wyróżniona przez Redakcję Czasopisma Journal of Coordination 

Chemistry w formie zamieszczenia struktury krystalicznej omawianego 

związku na stronie tytułowej czasopisma. 

5.K. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną  

 Grant z Fundacji Pamięci Prof. dr B. Jeżowskiej-Trzebiatowskiej na udział w 

międzynarodowej konferencji XIIth Winter School on Coordination Chemistry, 

Karpacz 2000; 

 Grant z Fundacji Pamięci Prof. dr B. Jeżowskiej-Trzebiatowskiej na udział w 

międzynarodowej konferencji XIIIth Winter School on Coordination 

Chemistry, Karpacz 2002. 

5.L. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych – nie dotyczy 

6. DOROBEK DYDAKTYCZNY I POPULARYZATORSKI ORAZ 

INFORMACJE O WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ HABILITANTA 

6.A. Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach 

międzynarodowych i krajowych 

 kierownik studiów podyplomowych „Analiza chemiczna w kontroli 

jakości i ochronie środowiska” na Wydziale Chemicznym Politechniki 

Łódzkiej „Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw”, projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-2011; 

 uczestnictwo w tworzeniu programu studiów podyplomowych do 

uruchomienia w ramach projektu konkursowego „Zielone Światło” 

(POKL 2.1.1). Projekt jest skierowany do małych i średnich 

przedsiębiorstw. Planowany termin rozpoczęcia październik 2013, zaś 

zakończenia czerwiec 2015.  

6.B. Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach  naukowych 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-2442522512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-2442522512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
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1. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, A. Malinowska „Preparation, characterization 

and thermal properties of some dn metal complexes with 4,4'-bipyridine and 

trichloroacetates”: CCTA 8. 8th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis and 

International Symposium on Thermodynamics and Structure of Liquids. Abstracts. 

Zakopane 2000. 

2. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Synteza i właściwości heteroligandowych 

kompleksów niklu(II) z izomerami bipirydyny i chlorooctanami”: Jubileuszowy Zjazd 

Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Przemysłu Chemicznego. Łódź 2000. 

3. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, A. Malinowska, M. Markiewicz: „Studies of 

manganese(II) complexes with bipyridine isomers and chloroacetates”: 3rd 

International Conference on Progress in Inorganic and Organometallic Chemistry. 

Polanica Zdrój 2000. 

4. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, J. Radwańska-Doczekalska, M. Markiewicz: 

„Complexes of Co(II) and Cu(II) with monochloroacetates and some bipyridine 

isomers”: XIIth Winter School on Coordination Chemistry. Karpacz 2000. 

5. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, M. Markiewicz: „New mixed bipyridine - 

dibromoacetato complexes of Mn(II)”: XLIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 

Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 

Katowice 2001. 

6. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Mixed ligand complexes of Mn(II), Co(II), 

Ni(II) and Cu(II) with 4,4'-bipyridine and dichloroacetates”: XLV Zjazd Naukowy 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego. PTChem. Kraków 2002. 

7. A. Czylkowska, R. Czylkowski, D. Czakis-Sulikowska: „Crystal structure and 

properties of bis(2,2'-bipyridyl-N,N')-bis(dichloroacetato-O) manganese(II)”: XLV 

Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. PTChem. Kraków 2002. 

8. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Complexes of Mn(II), Co(II) and Ni(II) with 

2,2'-bipyridine and trichloroacetates; synthesis, characterization and thermal 

studies”: XIIIth Winter School on Coordination Chemistry. Karpacz 2002. 

9. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Termoliza kompleksów kobaltu(II) z 4,4'-

bipirydyną i halogenooctanami w argonie”: VIII Krajowe Seminarium im. Prof. St. 

Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych. Płock 2002. 

10. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Synteza i właściwości heteroligandowych 

kolpleksów kobaltu(II) i miedzi(II) z izomerami bipirydyny i 
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dibromooctanami”: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Materiały 

zjazdowe. Lublin 2003. 

11. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Study of some transition metals complexes 

with 2,2'-bipyridine and chloroacetates”: CCTA 9. 9th Conference on Calorimetry and 

Thermal Analysis. Zakopane 2003. 

12. D. Czakis-Sulikowska, J. Radwańska-Doczekalska, A. Czylkowska, J. Gołuchowska: 

„Synthesis and thermal studies of some d-metal(II) complexes with 4,4'-bipyridine and 

propionates”: CCTA 9. 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis. 

Zakopane 2003. 

13. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Synthesis, thermal and other studies of 2,4'-

bipyridine-dichloroacetato complexes of Mn(II), Co(II), Ni(II) and Cu(II)”: XLVI 

Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Przemysłu Chemicznego. Lublin 2003. 

14. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Badania termicznego rozkładu związków 

kompleksowych metodą TG-MS”. Jesienne Konwersatorium, Komisja Odczynników i 

Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Łódź 2004. 

15. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, A. Malinowska: „New mixed bipyridine-

bromoacetato complexes of Ni(II) and Zn(II)”: 15th Summer School on Coordination 

Chemistry. Perspectives in Coordination Chemistry. Szklarska Poręba 2004. 

16. E. Wojciechowska, R. Grodzki, D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, J. 

Radwańska-Doczekalska: „Związki koordynacyjne heteroligandowe metali(II) z 

ligandami N i O donorowymi”: VIII Sesja Posterowa Tematów Prac Dyplomowych 

Środowiska Chemików Łódzkich. Łódź 2005.  

17. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, M. Markiewicz: „Synthesis and thermal 

behaviour of Pr(III), Nd(III), Sm(III) complexes with 4,4'-bipyridine and 

dichloroacetates”: XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Poznań 2005. 

18. A. Czylkowska, M. Markiewicz, E. Koniuszenna: „Reaktywność 4,4'-bipirydyny w 

odniesieniu do wybranych chlorooctanów lantanowców”: Jesienne Konwersatorium, 

Komisja Odczynników i Reakcji Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN. 

Łódź 2006.  

19. E. Koniuszenna, D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska: „Heteroligandowe 

połączenia kompleksowe metali f-elektronowych z N i O donorami”: IX Sesja 

http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czakis-Sulikowska+Danuta+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czakis-Sulikowska+Danuta+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Malinowska+Anna+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czakis-Sulikowska+Danuta+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Markiewicz+Miros%B3awa+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Markiewicz+Miros%B3awa+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Koniuszenna+Edyta+
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Posterowa Tematów Prac Dyplomowych Środowiska Chemików Łódzkich. Łódź 

2006.  

20. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, M. Markiewicz: „Synteza i właściwości 

heteroligandowych połączeń Y(III) , La(III) i Ce(III) z 4,4'-bipirydyną i 

dichlorooctanami”: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gdańsk 2006. 

21. A. Czylkowska, M. Markiewicz: „Coordination behaviour and thermolysis of some 

rare-earth complexes with 4,4'-bipyridine and di- or trichloroacetates”: IX Krajowe 

Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych. Płock 2007. 

22. D. Czakis-Sulikowska, A. Czylkowska, M. Markiewicz: „Studies of novel 

coordination compounds of some rare earth elements with O- and N-donors”: XVIth 

International Winter School on Coordination Chemistry. Karpacz 2008. 

23. A. Czylkowska, R. Kruszyński, A. Kaczmarek, M. Markiewicz: „Synthesis and 

crystal structure of some rare earth elements with 4,4'-bipyridine and 

trichloroacetates”: XVIIth International Winter School on Coordination Chemistry. 

Karpacz 2010. 

24. A. Czylkowska, M. Markiewicz: „Thermolysis and other properties of new lanthanide 

species with 4,4’-bipyridine and  some halogenoacetates” The 10th International 

Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry, dedicated to the memory of Prof. St. 

Bretsznajder. Płock 2011. 

25. A. Czylkowska, D. Czakis-Sulikowska: „The solid species form in the systems: 

Ln(III) - 4,4'-bipyridine - chloroacetates where: Ln(III)=Y, La--Lu without Pm”: 55 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Przemysłu Chemicznego „Chemia dla Środowiska i Cywilizacji”.  

Białystok 2012. 

26. A. Czylkowska, M. Markiewicz: „Dibromoacetates Tb(III) and Er(III) compounds 

with 4,4'-bipyridine”: XVIIIth International Winter School on Coordination Chemistry. 

Karpacz 2012. 

27. A. Czylkowska, J. Wojciechowski: „Novel mixed species of La(III) and Sm(III) with 

N- and O, O'-donors”: XVIIIth International Winter School on Coordination 

Chemistry. Karpacz 2012. 

6.C. Udział w komitetach orgnizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych – nie dotyczy 

http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czakis-Sulikowska+Danuta+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Markiewicz+Miros%B3awa+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Markiewicz+Miros%B3awa+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czakis-Sulikowska+Danuta+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Markiewicz+Miros%B3awa+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Kruszy%F1ski+Rafa%B3+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Kaczmarek+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Markiewicz+Miros%B3awa+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Markiewicz+Miros%B3awa+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czakis-Sulikowska+Danuta+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Markiewicz+Miros%B3awa+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Czylkowska+Agnieszka+
http://212.51.210.184/~expertus/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fexport%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fe%2F&FST=data.fst&FDT=data02.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=08&V_00=Wojciechowski+Jakub+
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6.D. Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż w pkt 5.K 

2001 – wyróżnienie i specjalna nagroda sesji doktorantów III roku za najlepsze 

wyniki dotychczasowej pracy doktorskiej; 

2004 – wyróżnienie pracy doktorskiej; 

2008 – nagroda Dziekana Wydziału Chemicznego PŁ za osiągnięcia dydaktyczne. 

 6.E. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych – nie dotyczy 

6.F. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych 

ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorstwami, 

innymi niż wymienione w pkt 5.J – nie dotyczy 

6.G. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism – nie dotyczy 

6.H. Członkowstwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 

towarzystwach naukowych – nie dotyczy 

6.I. Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w zakresie popularyzacji nauki i sztuki 

Na studiach magisterskich jednolitych prowadziłam zajęcia z:  

- Technologii mało i bezodpadowych; 

- Podstawy technologii chemicznej i surowce; 

- Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody; 

  

Obecnie prowadzę zajęcia z: 

- Geologii, geomorfologii i gleboznawstwa; 

- Hydrologii i gospodarki wodnej; 

- Technologii oczyszczania ścieków i uzdatniania wody; 

- Analityki próbek środowiskowych; 

- Analizy instrumentalnej; 

- Chemical Analysis, ćwiczenia laboratoryjne autorskie prowadzone w 

języku angielskim; 

- Chemii supramolekularnej, ćwiczenia laboratoryjne autorskie; 

- Towaroznawstwa chemicznego, przedmiot autorski (wykład i laboratorium) 

prowadzony na różnych wydziałach Politechniki Łódzkiej zarówno dla 

studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych; 

 



54 

 

2011 - certyfikat ukończonego szkolenia z zakresu „Przebudowa systemu 

kształcenia w oparciu o efekty kształcenia”, wydany przez Politechnikę 

Łódzką; 

2012 - certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Niekonwencjonalne złoża 

surowców energetycznych: gaz łupkowy (shale gas), gaz zamknięty 

(tight gas) i ropa naftowa z łupków-uwarunkowania geologiczne, 

poszukiwanie i wydobycie, wpływ na środowisko”, wydany przez 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego ds. Systemu ECTS 

 Członek Komisji Dziekańskiej ds. Promocji Wydziału 

6.J. Opieka nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji 

Opiekun 4 prac magisterskich, 

Promotor 3 prac magisterskich i jednej pracy inżynierskiej. 

6.K. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 

promotora pomocniczego – nie dotyczy 

6.L. Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

– nie dotyczy 

6.M. Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie – nie dotyczy 

6.N. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych – nie dotyczy 

6.O. Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych – nie dotyczy 

6.P. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych:  

 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry;  

 Thermochimica Acta. 

6.Q. Inne osiągnięcia, nie wymienione w pkt 6.A – 6.P 

 2008 – certyfikat ukończenia szkolenia pt. “Fundusze strukturalne Unii 

Europejskiej Nowy okres programowania (2007-2013) ze szczególnym 

uwzględnieniem projektów inwestycyjnych”; 
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2011 – Certyfikat uczestnictwa w 10th Internation Seminar on Thermal 

Analysis and Calorimatry to memory of Prof. St. Bretsznajder. 
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7. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

W roku 1999 ukończyłam studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej na 

kierunku Technologia Chemiczna. Pracę magisterską wykonałam  i obroniłam z wynikiem 

bardzo dobrym w Zespole Chemii Analitycznej i Koordynacyjnej pod kierunkiem prof. dr 

hab. Danuty Czakis-Sulikowskiej. Po osiągnięciu stopnia magistra inżyniera rozpoczęłam 

studia doktoranckie na tym Wydziale w Zespole Chemii Analitycznej i Koordynacyjnej, tym 

samym kontynuując badania nad heteroligandowymi kompleksami pierwiastków dn-

elektronowych z izomerami bipirydyny i wybranymi halogenooctanami. Opracowanie metod 

syntezy i poznanie wybranych właściwości fizyko-chemicznych tego typu połączeń 

dostarczyło wiele informacji w zakresie budowy i specyficznych właściwości tych związków. 

Promotorem mojej pracy doktorskiej była prof. dr hab. Danuta Czakis-Sulikowska.  

W części doświadczalnej pracy doktorskiej opracowałam metody syntezy w stanie 

stałym trzydzieści sześć nowych heteroligandowych kompleksów z metalami 3dn-

elektronowymi: Mn(II), Co(II), Ni(II) i Cu(II) z 2,2’-, 4,4’-i 2,4’-bipirydyną oraz wybranymi 

karboksylanami. Otrzymane kompleksy były z reguły uwodnione, a stosunek molowy 

metal(II) : bipirydyna wynosił 1 : 2 lub 1 : 1. Były to związki dobrze lub dość dobrze 

rozpuszczalne w wodzie, co istotnie utrudniało ich syntezę w stanie stałym. Na podstawie 

badań IR otrzymanych połączeń stwierdziłam, że izomery bipirydyny koordynują z jonami 

metali w różny sposób, uzależniony od położenia atomów azotu w pierścieniu pirydynowym. 

Okazało się, że 2,2’-bipirydyna łączy się z jonem metalu jako ligand cis-chelatujący, 2,4’-

bipirydyna jako ligand jednofunkcyjny przez 4’(N) atom azotu o mniejszej zawadzie 

przestrzennej, zaś sposób koordynacji 4,4’-bipirydyny jest najmniej pewny ze względu na 

pokrywanie się pasm absorpcji tego liganda z pasmami grupy karboksylanowej. Drugim 

ligandem organicznym występującym w kompleksach były chloro- i bromooctany, które 

koordynowały jony metali(II) przez atomy tlenu grupy karboksylanowej. Koordynacja ta była 

różna i zależała zarówno od rodzaju jonu metalu(II), izomeru bipirydyny jak i karboksylanu. 

W połączeniach z 2,2’-bipirydyną i chloro- lub bromooctanami grupa COO występowała jako 

monodentatna, w związkach z 4,4’-bipirydyną jako mono- i/lub mostkująca w zależności od 

halogenooctanu, lub trudna do określenia ze względu na nakładanie się jej pasm absorpcji z 

pasmami pochodzącymi od 4,4’-bipiryydny. W przypadku kompleksów z 2,4’-bipirydyną 

koordynacja liganda O-donorowego była różna.  

Na podstawie wykonanych badań magnetycznych stwierdziłam, że otrzymane 

połączenia były wysoko spinowe o budowie pseudooktaedrycznej. 
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Otrzymałam monokryształy kompleksów manganu(II) z 2,2’-bipirydyną i 

monochlorooctanami oraz manganu z 2,2’-bipirydyną i dichlorooctanami, dla których zostały 

rozwiązane struktury krystaliczne.  

Ponadto, zarówno metodami bezpośredniej syntezy jak i wykorzystując badania 

termiczne uzyskałam szereg kompleksów z izomerią ligandową np.: Ni(2,2’-

bipirydyna)2(CBr2HCOO)2·H2O i Ni(2,4’-bipirydyna)2(CBr2HCOO)2·H2O. 

Badania derywatograficzne wykazały, że omawiane związki ulegały jedno- lub 

wielostopniowej dehydratacji, po której następowała częściowa lub całkowita termodestrukcja 

ligandów organicznych. Końcowymi produktami rozkładu w przypadku związków Mn(II), 

Co(II) i Ni(II) były tlenki metali, natomiast dla kompleksów Cu(II) powstawały lotne 

halogenopochodne Nie zaobserwowałam wyraźnej zależności między trwałością termiczną 

kompleksów a rodzajem jonu metalu(II) i ligandem organicznym.  

Dla wybranych połączeń zbadałam i określiłam główne lotne produkty termicznego 

rozkładu lub fragmentacji w atmosferze powietrza oraz argonu techniką TG-MS. Były to po 

raz pierwszy wykonane badania tego typu dla związków kompleksowych metali dn-

elektronowych z izomerami bipirydyny. W rejestrowanym zakresie liczb masowych 

wystąpiło szereg profili prądów jonowych. Zasadnicze różnice w rozkładach termicznych 

związków wykonanych w atmosferze powietrza i argonu dotyczyły stałych końcowych 

produktów pirolizy, liczby etapów eliminacji H2O
+ i CO2

+ oraz tworzeniu się CO+. Uzyskane 

wyniki techniką TG-MS wykonane w powietrzu w pełni korelowały z interpretacją krzywych 

termicznych otrzymanych technikami TG, DTA, DTG. 

Wyniki tych prac mają istotne znaczenie poznawcze. Rozszerzyły one m.in. wiedzę 

szczególnie odnośnie chemii koordynacyjnej 2,4’-bipirydyny z metalami dn-elektronowymi. 

Ligand ten ze względu na zawadę przestrzenną trudno tworzy związki i dotychczas był mało 

poznany. 

Na część badań wchodzących w zakres pracy doktorskiej przyznano grant 

promotorski 4 T09B 103 22 „Badania nowych heteroligandowych połączeń, o specyficznych 

właściwościach, metali dn – elektronowych z izomerami bipirydylu” (2001-2003). Został on 

oceniony przez Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i 

Ochrony Środowiska Komitetu Badań Naukowych jako znakomity. Publikacja wchodząca w 

skład w/w grantu promotorskiego: A. Czylkowska, R. Kruszyński, D. Czakis-Sulikowska, T. 

J. Bartczak „Synthesis, characterization and molecular structure of bis(2,2′ -bipyridine-N,N′)-

bis(monochloroacetato- O)manganese(II) dihydrate” J. Coord. Chem., 57(3), 239-247 (2004) 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-2442522512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-2442522512&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=czylkowska&nlo=&nlr=&nls=&sid=47A4A0A7212E0D8C9F4EA9A038E5EBC0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a40&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29&relpos=17&relpos=17&citeCnt=8&searchTerm=AUTHOR-NAME%28czylkowska%29
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została wyróżniona przez Redakcję Czasopisma Journal of Coordination Chemistry w formie 

zamieszczenia struktury krystalicznej opisanego związku na stronie tytułowej czasopisma.  

Podczas studiów doktoranckich, w latach 2000 i 2002 uzyskałam dwa Granty z 

Fundacji Pamięci Prof. dr hab. B. Jeżowskiej-Trzebiatowskiej na udział w międzynarodowych 

konferencjach XIIth I XIIIth Winter School on Coordination Chemistry, gdzie mogłam 

zaprezentować dotychczasowe swoje wyniki badań.  

W roku 2001 na sesji doktorantów III roku uzyskałam wyróżnienie i specjalną 

nagrodę za najlepsze wyniki dotychczasowej pracy doktorskiej. 

Pracę doktorską obroniłam z wyróżnieniem w czerwcu 2004. Wyniki w niej 

zamieszczone zostały opublikowane w dziewięciu współautorskich publikacjach w 

czasopismach z listy filadelfijskiej, dwóch publikacjach opublikowanych w Annals of the 

Polish Chemical Society oraz jednej publikacji w Materiałach Konferencyjnych VIII 

Krajowego Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera z udziałem gości zagranicznych. W tym 

samym roku moja praca doktorska jako jedyna z Politechniki Łódzkiej została wysłana na 

konkurs Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszą rozprawę doktorską.  

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk chemicznych prowadziłam badania dotyczące 

heteroligandowych związków kompleksowych metali dn-elektronowych zawierających 

ligandy organiczne takie jak: izomery bipirydyny lub 1,10-fenantrolinę oraz proste 

karboksylany (mrówczany lub propioniany). Wyniki tych badań dostarczyły informacji na 

temat właściwości fizyko-chemicznych tego typu połączeń oraz ich podobieństw i różnic. 

Zostały one opublikowane w trzech współautorskich publikacjach. 

W 2006 roku podjęłam zupełnie nową tematykę dotyczącą heteroligandowych 

kompleksów itru(III) i pierwiastków ziem rzadkich(III) z 4,4’-bipirydyną i chloropochodnymi 

kwasu octowego. Tendencja lantanowców do tworzenia wysokich liczb koordynacyjnych 

oraz możliwość różnej koordynacji wybranych ligandów organicznych sprawiły, że 

kompleksy takie mogą stworzyć nową klasę połączeń o potencjalnie różnych funkcjach. Taki 

kierunek badań jest szczególnie istotny w zakresie chemii koordynacyjnej lantanowców ze 

względu na poznanie nowych połączeń kompleksowych tych pierwiastków z ligandami 

różniącymi się od siebie zdolnościami do tworzenia wiązań: z silnymi donorowymi O-

ligandami i ligandami wykazującymi słabe tendencje do tworzenia wiązań N-donorowych z 

jonami pierwiastków ziem rzadkich. Wyniki tych badań stanowią jednotematyczny cykl 

dziesięciu publikacji wchodzący w skład mojej rozprawy habilitacyjnej. 

Obecnie kontynuuję badania dotyczące heteroligandowych związków kompleksowych 

itru(III) i lantanowców(III) z 4,4’-bipirydyną i bromooctanami. Wykonane dotychczas 
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badania i wyciągnięte na ich podstawie wnioski wnoszą istotny wkład poznawczy do chemii 

koordynacyjnej, także w zakresie materiałów o specyficznej budowie i właściwościach. 

Materiał ten wchodzi w sklad publikacji: A. Czylkowska „Synthesis and some properties of 

light lanthanide complexes with 4,4′-bipyridine and dibromoacetates - Thermal study” J. 

Therm. Anal. Calorim., (2013) w druku. 
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