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Załącznik 2 

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, 

w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy 

w języku polskim 

1. Imię i nazwisko: Tadeusz Lemek (wcześniejsze nazwisko Ziobrowski do 1997 roku) 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania 

magister inżynier technologii chemicznej, specjalizacja synteza chemiczna, Politechnika 

Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny, luty 1995 

Tytuł pracy:  Synteza i reakcje alkoholu para-alliloksybenzylowego (synteza bisoprololu) 

Opiekun naukowy: dr inż. Edward Rokaszewski 

Recenzent:  prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak  

doktor nauk chemicznych: Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, 1999 

Tytuł rozprawy: Badanie mechanizmu reakcji zastępczego podstawienia wodoru 

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza 

Recenzenci:  prof. dr hab. Arnold Jarczewski 

prof. dr hab. Jacek Młochowski 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych 

1995 asystent, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

1995 – 1999 doktorant, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

1999 – 2001 asystent, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

2000 – 2001 postdoc, Wydział Chemii Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium 

2001 – 2004 pracownik naukowo-dydaktyczny, Wydział Chemii Uniwersytetu Ludwika 

Maksymiliana w Monachium 

2004 pracownik naukowy, kierownik chemicznej grupy badawczej w Instytucie 

Cybernetyki Maxa Plancka w Tybindze 

2005 – obecnie adiunkt, Zakład Chemii Biopolimerów, Instytut Chemii, Wydział Technologii 

Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

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

a) Tytuł osiągnięcia naukowego: 

 

BADANIA NUKLEOFILOWOŚCI KARBOANIONÓW I ELEKTROFILOWOŚCI 

ZWIĄZKÓW ELEKTROFILOWYCH ORAZ MECHANIZMÓW ICH WZAJEMNYCH 

REAKCJI 

 

b) publikacje wchodzące w zakres osiągnięcia naukowego: 
Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony 
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b. 1.  Kaumanns, O., Appel, R., Lemek, T., Seeliger, F., Mayr, H. 2009. Nucleophilicities of the 

anions of arylacetonitriles and arylpropionitriles in dimethyl sulfoxide. Journal of Organic Chemistry 

74 (1), 75-81. (IF = 4,219, punkty MNiSW: 35) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań, zaplanowaniu metodyki 

doświadczenia, wykonaniu części doświadczalnej, syntezie substratów i produktów reakcji oraz ich 

analiz fizykochemicznych, wykonaniu pomiarów kinetycznych, opracowaniu i interpretacji wyników, 

opracowaniu przeglądu literatury i dyskusji wyników, wnioskowaniu, przygotowaniu manuskryptu 

do redakcji. Mój udział procentowy szacuję na 50%. 

b. 2.  Tadeusz Lemek, Grazyna Groszek, and Piotr Cmoch. Vicarious Nucleophilic Substitutions of 

Hydrogen in 1,1,1-Trifluoro-N-[oxido(phenyl)(trifluoromethyl)-λ
4
-sulfanylidene]methane-

sulfonamide. Eur. J. Org. Chem. 2008, 4206–4209. (IF = 3,016, punkty MNiSW: 35) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań, syntezie substratów, 

wykonaniu doświadczeń, wydzieleniu i oczyszczeniu produktów reakcji, interpretacji wyników analiz, 

opracowaniu wyników, opracowaniu przeglądu literatury i dyskusji wyników, wnioskowaniu, 

przygotowaniu manuskryptu do redakcji, poprawie tekstu pracy po recenzji. Mój udział procentowy 

szacuję na 75%. 

b. 3.  Stefan T. A. Berger, Tadeusz Lemek, and Herbert Mayr. Nucleophilicity of the bis(4-

nitrophenyl)methyl anion. ARKIVOC 2008 (x) 37-53. (IF = 1,377, punkty MNiSW: 20) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu części 

doświadczalnej, syntezie większości substratów i produktów reakcji oraz wykonaniu ich analiz 

fizykochemicznych, wykonaniu pomiarów kinetycznych, opracowaniu i interpretacji wyników, 

opracowaniu przeglądu literatury i dyskusji wyników, wnioskowaniu, przygotowaniu manuskryptu 

do redakcji. Mój udział procentowy szacuję na 65%. 

b. 4.  Thorsten Bug, Tadeusz Lemek, and Herbert Mayr. 2004. Nucleophilicities of Nitroalkyl 

Anions. Journal of Organic Chemistry 69, 7565-7576. (IF = 3,675, punkty MNiSW: 35) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu części 

doświadczalnej, syntezie większości substratów i wydzieleniu produktów reakcji oraz wykonaniu ich 

analiz fizykochemicznych, wykonaniu pomiarów kinetycznych, opracowaniu i interpretacji wyników, 

opracowaniu przeglądu literatury i dyskusji wyników, wnioskowaniu, przygotowaniu manuskryptu 

do redakcji. Mój udział procentowy szacuję na 55%. 
 

b. 5.  Tadeusz Lemek and Herbert Mayr. 2003. Electrophilicity Parameters for 

Benzylidenemalononitriles. Journal of Organic Chemistry 68, 6880-6886. (IF = 3,297, punkty 

MNiSW: 35) Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań, wykonaniu 

części doświadczalnej, syntezie substratów i wydzieleniu produktów reakcji oraz wykonaniu ich 

analiz fizykochemicznych, wykonaniu pomiarów kinetycznych, opracowaniu i interpretacji wyników, 

opracowaniu przeglądu literatury i dyskusji wyników, wnioskowaniu, przygotowaniu manuskryptu 

do redakcji. Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

b. 6.  Tadeusz Lemek, Mieczysław Mąkosza, David S. Stephenson, and Herbert Mayr. 2003. Direct 

Observation of the Intermediate in Vicarious Nucleophilic Substitutions of Hydrogen. Angewandte 

Chemie, 115, 2899 – 2901. (IF = 8,427, punkty MNiSW: 45) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań, zaplanowaniu metodyki 

doświadczenia, wykonaniu części doświadczalnej, syntezie substratów i produktów reakcji oraz 

wykonaniu ich analiz fizykochemicznych, wykonaniu pomiarów kinetycznych, opracowaniu i 

interpretacji wyników, opracowaniu przeglądu literatury i dyskusji wyników, wnioskowaniu, 
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przygotowaniu manuskryptu do redakcji, poprawie tekstu pracy po recenzji. Mój udział procentowy 

szacuję na 65%. 

 

Sumaryczny IF prac zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 24,01. Suma punktów według 

ujednoliconego wykazu czasopism punktowanych MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. wynosi 205. 

Prace i oświadczenia współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich 

w ich powstanie stanowią załącznik 4 wniosku. 

c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem 

ich ewentualnego wykorzystania 

Alfabetyczny wykaz zastosowanych skrótów: 

LFER - liniowe zależności energii swobodnej (ang. linear free-energy relationships) 

Acc - grupa elektronoakceptorowa (ang. electron-withdrawing group) 

DMSO – dimetylosulfotlenek 

 

Wprowadzenie i cel badań 

W dziedzinie podstawowych problemów chemii organicznej związanej z badaniem mechanizmów 

reakcji chemicznych występują między innymi dwa ważne obszary naukowe dotyczące reakcji 

polarnych: a) badanie reaktywności (elektrofilowości) związków elektronoakceptorowych oraz b) 

badanie reaktywności (nukleofilowości) związków elektronodonorowych. Obydwa te zagadnienia 

ujęte w skalach elektrofilowości oraz nukleofilowości obejmuje systematyka reaktywności 

związków chemicznych. W celu objęcia szerokiej grupy związków karboanionowych oraz 

elektrofilowych związków π-elektronowych podjąłem badania kinetyki reakcji poniżej opisanych 

grup związków. Innym ważnym działem badań mechanizmów reakcji chemicznych jest badanie 

produktów pośrednich reakcji, których identyfikacja i chemiczna charakterystyka jest 

potwierdzeniem przebiegu postulowanego mechanizmu reakcji. We wcześniejszych badaniach 

zajmowałem się tymi trzema zagadnieniami, których wyniki przedstawiam skrótowo poniżej: 

 

Około 100 lat temu rozpoczął się intensywny rozwój fizycznej chemii organicznej, 

początkowo były to prace Hammetta i Ingolda, później Tafta, Ritchiego, Bordwella, Bernasconiego, 

Arnetta, i wielu innych, a od początku lat 90-tych Mayr’a. Wymienieni autorzy podejmowali próby 

opisania prawidłowości obserwowanych w prowadzonych badaniach kinetycznych i 

termodynamicznych za pomocą różnych równań korelacyjnych, należących do klasy równań 

liniowych zależności energii swobodnej (ang. linear free-energy relationships - LFER). Najnowsze i 

najbardziej uniwersalne podejście do tego tematu zaprezentował Herbert Mayr formułując na 

początku lat 90-tych ubiegłego wieku trójparametrowe równanie korelacyjne (1). Zgromadzona baza 

danych parametrów nukleofilowości i elektrofilowości licznych związków organicznych pozwala 

obecnie na prowadzenie skutecznych obliczeń o charakterze prognoz co do szybkości reakcji 

związków nie objętych skalą reaktywności. Czyli, pozwala przewidywać czy dana para reagentów 

wchodzi w reakcję polarną i z jaką szybkością ta reakcja zachodzi. 

 

log k (20°C) = s (N + E)     (1) 
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gdzie: 

N = nukleofilowość reagenta elektronodonorowego 

E = elektrofilowość reagenta elektronoakceptorowego 

s = parametr nachylenia prostej korelacyjnej zależny od nukleofila 

k = stała szybkości reakcji drugiego rzędu pomiędzy reagentem nukleofilowym i elektrofilowym 

 

Opis badań i wnioski 

Podejmując badania kinetyczne karboanionów i reagentów elektrofilowych posiadających deficyt 

gęstości ładunku ujemnego w układzie π-elektronowym posługiwałem się głównie techniką UV-Vis. 

Ponieważ skala elektrofilowości była już stosunkowo rozbudowana (-20 < E < 10) i obejmowała 

związki elektronoakceptorowe typu karbokationów benzhydrylowych i π-elektrofilowych związków 

chinonometydowych podjąłem badania dotyczące karboanionów posiadających układy 

chromoforowe, celem rozbudowania skali nukleofilowości oraz zdobyciu danych dotyczących 

parametru s i N dla barwnych karboanionów szeroko użytkowanych w syntezie organicznej i 

umożliwiających wykonywanie pomiarów techniką UV-Vis.  

 

Zsyntezowałem serię CH-kwasów  para-podstawionych   fenyloacetonitryli dających po 

deprotonowaniu sprzężone zasady w formie  karboanionów  1a-c  oraz  para-podstawionych   

fenylopropionitryli dających karboaniony 2a-c i następnie wykonałem pomiary szybkości reakcji 

tych karboanionów z akceptorami Michaela 3a-u o znanych parametrach elektrofilowości E w 

DMSO w temp. 20 ºC (schemat 1). Reakcje wykazują kinetykę drugiego rzędu, pierwszorzędową ze 

względu na stężenie elektrofila oraz pierwszorzędową ze względu na stężenie nukleofila. Stałe 

szybkości reakcji stosują sie do równania korelacyjnego (1) i wykresy log k względem E pozwalają 

na wyznaczenie parametrów nukleofilowości N i s (wykresy  1 i 2). Karboaniony wykazują 

nukleofilowość w zakresie 19 < N < 29, i tym samym są najmocniejszymi czynnikami 

nukleofilowymi dotychczas objętymi skalą nukleofilowości. Ponadto zaobserwowałem, że anion  

tert-butanolanowy w DMSO wykazuje nukleofilowość zbliżoną do nukleofilowości karboanionu 1b, 

co należy brać pod uwagę w przypadku pomiarów nukleofilowości karboanionów o nukleofilowości 

poniżej N = 25, jeśli stosowany jest tert-butanolan potasu jako zasada do deprotonowania CH-kwasu 

z uwagi na konkurencyjną reakcje tego anionu z elektrofilem. 

 

 

 

Schemat 1. Reakcje karboanionów 1a-c i 2a-c z akceptorami Michaela 3. (Podstawniki Acc, R1 i R3 

– patrz w tabelach w pracy b1). 
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Wykres 1.  Zależność log k dla karboanionów 1a-c w reakcjach z elektrofilami 3 w DMSO 
względem parametru E. Wyznaczenie parametrów nukleofilowości N i s karboanionów 1a-c. 

 

Wykres 2.  Zależność log k dla karboanionów 2a-c w reakcjach z elektrofilami 3 w DMSO 

względem parametru E. Wyznaczenie parametrów nukleofilowości N i s karboanionów 2a-c. 

Nukleofilowość nowo zmierzonych karboanionów w porównaniu do nukleofilowości dotychczas 

znanych parametrów dla wcześniej zmierzonych karboanionów przedstawia wykres 3. 
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Wykres 3.  Porównanie nukleofilowości karboanionów pochodzących od para-podstawionych 

fenyloacetonitryli oraz fenylopropionitryli w DMSO.  

 

Karboaniony cyjanobenzylowe 1a-c  i  2a-c  są nukleofilami przewyższającymi nukleofilowością 

dotychczas objęte skalą reaktywności karboaniony stabilizowane grupami R-SO2CF3- i R-NO2- o 

kilka rzędów wielkości. Wysoką nukleofilowość tych karboanionów można tylko częściowo 

wyjaśnić  ich wysoką zasadowością rozumianą poprzez wartość pKaH sprzężonych CH-kwasów. 

Niska bariera aktywacji reakcji tych karboanionów z badanymi elektrofilami przejawiająca się w 

dodatnim nachyleniu prostej na wykresie Brønsteda jest dodatkowym czynnikiem wyjaśniającym 

anomalnie wysoką nukleofilowość. Wpływ podstawnika w pozycji para- wykazuje w przypadku 

tych karboanionów większy wpływ na nukleofilowość niż to ma miejsce w przypadku  

odpowiednich analogów sulfonowych czy nitrowych α-SO2CF3- i α-NO2-, co wskazuje 

jednoznacznie na większą delokalizację ładunku ujemnego w pierścieniu aromatycznym tych 

związków w porównaniu do karboanionów sulfonowych czy nitrowych.  
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N = 19.92      
s  = 0.673 

Następnym ważnym karboanionem, którego reaktywność zmierzyłem i wyznaczyłem 

parametry nukleofilowości N i s był karboanion bis(4-nitrofenylo)metylowy 4, którego kinetykę 

zmierzyłem względem chinonometydów oraz estrów benzylidenomalonowych i 

benzylidenomalononitryli w DMSO w temp. 20 °C (Schemat 2). Karboanion bis(4-

nitrofenylo)metylowy otrzymałem w formie trwałej soli potasowej i stosowałem jako taki do 

pomiarów kinetycznych, ewentualnie generowałem karboanion bezpośrednio przed pomiarem za 

pomocą tert-butanolanu potasu wykonując miareczkowanie spektrofotometryczne. Reakcje 

wykazują kinetykę drugiego rzędu i pozwalają wyznaczyć parametry nukleofilowości badanego 

karboanionu 4 N = 19.9 i s = 0.67 w oparciu o linową zależność energii swobodnej log k(20 °C) = 

s(N + E).  

 

Schemat 2. Reakcje karboanionu 4 z wzorcowymi elektrofilami w DMSO (20 °C). 
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Wykres 4. Zależność log k dla karboanionu 4 w reakcjach z chinonometydami oraz estrami 

benzylidenomalonowymi i benzylidenomalononitrylami 2a-k w DMSO względem parametru E. 

Wyznaczenie parametrów nukleofilowości N i s karboanionu bis(4-nitrofenylo)metylowego. 

 

DMSO

4
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Karboaniony opisane powyżej ze względu na posiadanie bardzo aktywnych układów 

chromoforowych w zakresie UV-Vis stanowią doskonałe narzędzie do dalszych badań 

elektrofilowości reagentów, będących słabymi czynnikami elektrofilowymi nie posiadającymi 

układu chromoforowego umożliwiającego pomiary kinetyczne techniką UV-Vis. 

 

Następnym zagadnieniem, jakie od dawna budzi kontrowersje i prowadzi do licznych 

spekulacji odnośnie mechanizmu reakcji, stanowią anomalne efekty rozpuszczalnika w reakcjach 

polarnych. Przykładem rozwiązania tego zagadnienia jest opisane poniżej badanie kinetyki reakcji 

serii karboanionów pochodzących od CH-kwasów nitroalkilowych (karboaniony nitroniowe) – 

ważnej grupy związków z syntetycznego punktu widzenia. Poddałem badaniom szybkości reakcji 

serię karboanionów nitroalkilowych 1a-g (schemat 3) z karboanionami benzhydrylowymi oraz z 

chinonometydami w wodzie i w środowisku bezwodnym, polarnym DMSO. Kinetyka reakcji spełnia 

warunki reakcji drugiego rzędu i stosuje się do korelacji log k (20 °C) = s(N + E). Analiza 

korelacyjna pozwala ustalić parametry nukleofilowości N i s, przy czym parametr selektywności jest 

nieco mniejszy dla karboanionów nitroalkilowych niż dla nukleofili azotowych i tlenowych. 

Pomimo, iż karboaniony nitroalifatyczne 1a-c (schemat 3) są silniejszymi nukleofilami niż 

karboaniony nitroalkiloarylowe 1d-h w DMSO, to hydratacja stabilizuje karboaniony alifatyczne tak 

mocno, iż nukleofilowość ich zmiejsza się o 6 rzędów wielkości przy przejściu z DMSO do wody, co 

jest znacznie większym efektem niż ten sam wpływ zmiany rozpuszczalnika dla karboanionów 

nitroalkiloarylowych, co w konsekwencji powoduje, że w wodzie karboaniony nitroalkiloarylowe są 

bardziej nukleofilowe od karboanionów nitroalkilowych wykres 7.  

 

 

Schemat 3. Reakcje preparatywne karboanionów nitroalkilowych z elektrofilami  benzhydrylowymi. 
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Wykres 5. Korelacja log k dla karboanionów nitroalkilowych w reakcjach z kationami 

benzhydrylowymi w H2O względem parametru E. 

 

 

Wykres 6. Korelacja log k dla karboanionów nitroalkilowych w reakcjach z kationami 

benzhydrylowymi w DMSO względem parametru E. 
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Wykres 7. Porównanie nukleofilowości karboanionów nitroalkilowych w wodzie i DMSO. 

 

Wyniki badań pozwalają na dokonanie porównania mocy nukleofilowej różnych klas związków w 

różnych rozpuszczalnikach (wykres 8).  
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Wykres 8. Porównanie nuklofilowości karboanionów, N-nukleofili i π-nukleofili w różnych 

rozpuszczalnikach. 

 

Na wcześniejszym etapie pracy naukowej podjąłem badania elektrofilowości 

benzylidenemalononitryli, stanowiących ważną grupę związków w syntezie organicznej, lecz nie 

objętą wcześniej skalą reaktywności. Związki te ponadto są dobrymi kandydatami na elektrofilowe 

reagenty odniesienia, ponieważ posiadają pasma absorpcji w zakresie UV-Vis. W tym celu podjąłem 

badania kinetyki reakcji karboanionów stabilizowanych (karboaniony z CH-kwasów: nitroetanu,  

malonianu dietylu, cyjanooctanu etylu, acetylooctanu etylu, acetylo acetonu) z 

benzylidenomalononitrylami w DMSO (schemat 4). Reakcje stosują się do kinetyki drugiego rzędu, 

a stałe szybkości reakcji podlegają korelacji log k = s(E + N) (wykres 9). Etapem limitującym 

szybkość reakcji jest etap addycji nukleofilowej karboanionu do benzylidenomalononitryli. Dalsze 

reakcje mają wtórny charater i rożnorodny przebieg w zależności od budowy reagentów oraz od 

warunków reakcji. 
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Schemat 4. Przebieg reakcji preparatywnych karboanionów z benzylidenomalononitrylami. 
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Wykres 9. Korelacja stałych szybkości reakcji stabilizowanych karboanionów z 

benzylidenemalononitrylami i innymi elektrofilami odniesienia. 

 

Porównanie wyników z danymi literaturowymi potwierdza użyteczność otrzymanych wartości 

elektrofilowości do szacunkowego prognozowania szybkości reakcji benzylidenemalononitryli z 

szerokim gronem nukleofili, takich jak karboaniony, enaminy, aminy, woda, czy jon hydroksylowy. 

 

Wykres 10 ilustruje porównanie elektrofilowości szerokiego grona elektrofili takich jak, 

stabilizowane karbokationy oraz silnie elektronoakceptorowe π–elektrofile neutralne, kompleksy 

palladu, czy kation trikarbonylocykloheptadienylowy. 
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Wykres 10. Porównanie elektrofilowości elektrofili naładowanych i nienaładowanych. 

Przeprowadzone badania wraz z danymi literaturowymi pozwalają sprawdzić korelację pomiędzy 

zasadowością karboanionów, a ich nukleofilowością. Taka zależność wydaje się być intuicyjnie 

uzasadniona i z braku dokładnych danych dotyczących nukleofilowości karbonionów, była dawniej 

używana przez wielu chemików syntetyków do szacowania ich nukleofilowości, jednak liczne 

anomalie zaobserwowane przez 100 lat badań szybkości reakcji wprowadzają istotne wątpliwości, 

ponieważ korelacja ta odnosi stałe szybkości reakcji addycji z utworzeniem wiązania C-C do stałych 

równowagi protonofilowej, czyli porównuje ze sobą bardzo różne zjawiska chemiczne. Wykres 11 

przedstawia taką korelację w szerokim zakresie zasadowości i nukleofilowości w rozpuszalniku 

aprotonowym DMSO oraz pozwala wyciągnąć wniosek o wartości statystycznej tej korelacji przy 

współczynniku korelacji R
2
 = 0.750. Wynik ten prowadzi do wniosku, iż możliwe jest 

powierzchowne szacowanie wstępne nukleofilowości karboanionów na podstawie znanej 

zasadowości CH kwasu, jednak nieostrożne podejście może prowadzić do pomyłek wielkości kilku 

rzędów. Przykładowo szacunkowa wartość nukleofilowości karboanionu tzw. „dimsylowego” 

DMSO
-
 pKaDMSO = 35,1 daje wartość N = 36.4, która znacząco przewyższa wszystkie zmierzone 

dotychczas nukleofilowości karboanionów i wskazuje jak jeszcze daleko sięgać może skala 

nukleofilowści karboanionów, gdyż karboanion DMSO
-
 jest bądź co bądź karboanionem 

stabilizowanym. Istnieją również znane CH kwasy o kwasowości w zakresie poniżej pKa = 5 w 

DMSO i podjąłem próby zbadania ilościowego reaktywności ich karboanionów, lecz procesy 

równowagowe tworzenia wiązań węgiel węgiel jak dotychczas nie pozwoliły doprowadzić tych 

badań do końca.  Z kolei problemy techniczne z użytkowaniem aparatury Sopped-flow w niskiej 

temperaturze uniemożliwiły mi pomiary nukleofilowości karboanionów tzw. „wikariańskich”, które 

ze względu na między innymi uboczne reakcje halofilowe nie mogą być mierzone w temperaturze 

20 °C. 
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Wykres 11. Korelacja nukleofilowości karboanionów N względem kwasowości pKa 
sprzężonych CH kwasów w DMSO. Równanie korelacyjne: N=0.802pKa+8.278, R2=0.750. 

 

Badania nukleofilowości i elektrofilowości związków organicznych wchodzących w reakcje polarne 

doprowadziły mnie do przypuszczenia, iż w reakcji zastępczego podstawienia wodoru możliwe 

powinno być zastosowanie innej niż grupa nitrowa grupy elektronoakceptorowej aktywującej 

pierścień aromatyczny na atak nukleofilowy. Wytypowałem taką grupę i zsyntezowałem odpowiedni 

związek 1,1,1-trifluoro-N-[okso(fenylo)(trifluorometylo)-λ
4
-sulfanylideno]metanosulfonamid 

oznaczony na schemacie 5 nr 1, następnie przeprowadziłem reakcje z odpowiednimi karboanionami 

posiadającymi grupy nukleofugowe i otrzymałem produkty reakcji VNS. W ten sposób rozszerzyłem 

zakres tej reakcji na nową klasę związków elektrofilowych. Przesłanką do tego była wcześniejsza 

informacja literaturowa, iż halogenopochodne związku 1 wchodzą w klasyczną reakcję SNAr. 

Reakcja VNS w tym przypadku zachodzi wyłącznie w pozycji para względem grupy aktywującej. 
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Schemat 5. Reakcja zastępczego podstawienia wodoru VNS w 1,1,1-trifluoro-N-

[okso(fenyl)(trifluorometylo)-λ
4
-sulfanylideno]metanosulfonamidzie. 

 

Realizacja tego przykładu pozwala przypuszczać, iż trifluoro-N-[fenylo(trifluorometylo)-

{[(trifluorometylo)sulfonylo]imino}-λ6-sulfanylideno]metanosulfonamid (A), również 

powinien wstępować w reakcję VNS i w tym przypadku wydajności powinny być wyższe, 

gdyż istnieje większa szansa na uniknięcie reakcji ubocznych. 
 

 

 

Reakcja zastępczego podstawienia wodoru VNS jako ogólna metoda podstawiania atomu wodoru w 

związkach aromatycznych i alkenach o charakterze elektrofilowym za pomocą C, N lub O nukleofili 

została stosunkowo szeroko przebadana w sensie zakresu i ograniczeń, jednak nigdy wcześniej nie 

udało się zbadać analitycznie produktu pośredniego tej reakcji jakim jest H-addukt. Jak pokazuje 

schemat 6, postulowano, iż reakcja przebiega poprzez stadium pośredniego związku 

wysokoenergetycznego H
-adduktu. Moje wcześniejsze badania tej reakcji jednak doprowadziły 

mnie do przypuszczenia, iż może to nie być prawdą, więc postanowiłem zbadać możliwość 

otrzymania samego produktu pośredniego H
-adduktu.  Odpowiednie zaplanowanie eksperymentu i 

dostęp do aparatury pomiarowej pozwolił mi po licznych nieudanych doświadczeniach otrzymać 

diastereoizomeryczne H
-addukty, ich widma UV i NMR oraz zmierzyć szybkość ich tworzenia i 

rozpadu schemat 8. 
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Schemat 6. Zastępcze podstawienie wodoru.
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Addycja nukleofilowa karboanionu toluenosulfonylochlorometylowego do p-nitroanizolu prowadzi 

do otrzymania związku o długości fali max = 408 nm (schemat 7). 

 

  

 

Schemat 7. Tworzenie 
H
-adduktu w wyniku nukleofilowej addycji  karboanionu 

chlorometylotolueno-sulfonowego do p-nitroanisolu. 
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Schemat 8. Widma 
1
H NMR mieszaniny diastereoizomerów 1:3 przypisane dzięki pomiarowi 

COSY ( w ppm; J/Hz w nawiasach). 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych 

 

Podsumowanie bibliometryczne osiągniętego dorobku publikacyjnego 

Mój dotychczasowy dorobek naukowy składa się z 20 publikacji w układzie pełnych prac 

naukowych, z czego wszystkie opublikowano w recenzowanych czasopismach naukowych. 
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Tabela 3. Dane bibliometryczne osiągniętego dorobku naukowego przed i po doktoracie 

 

 

 

 

Kraków, 6 października 2017 roku 

 

 

                    

  

 Podpis Wnioskodawcy 

 

Wyszczególnienie 

Przed doktoratem Po doktoracie Łącznie 

ilość 
pkt.  

MNiSW IF ilość 
pkt.  

MNiSW IF ilość 
pkt.  

MNiSW IF 

Publikacje wchodzące w skład  
osiągnięcia naukowego 

6 205 24,1 6 205 24,1 

Publikacje naukowe w czasopismach  
znajdujących się w bazie JRC 

2 60 4.71 18 467 42,21 20 527 46,92 

Publikacje naukowe w czasopismach  
innych niż znajdujące się w bazie JCR 

0 0 0 0 0 0 

Publikacje w układzie pełnych prac  
naukowych w wydawnictwach  
pokonferencyjnych (monografie,  
biuletyny) 

2 2 4 

Razem 2 60 4.71 18 467 42,21 20 527 46,92 


