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Wstęp 

 

Atomy azotu, podobnie jak atomy węgla posiadają możliwość katenacji 

(utworzenie wiązania chemicznego między atomami tego samego pierwiastka). Znane są 

struktury krystaliczne związków posiadających do sześciu połączonych ze sobą atomów 

azotu. Różnorodność cząsteczek powiększa znacząco możliwość tworzenia zarówno 

wiązań pojedynczych, jak i wielokrotnych. W krystalograficznej bazie danych Cambridge 

Structural Database (CSD) wersja 1.19, Oxford 2019 (Groom i in., 2016) występują 

zarówno układy cykliczne, acykliczne oraz klatkowe zbudowane z atomów azotu. Na 

podstawie danych uzyskanych z tej bazy jednoznacznie można stwierdzić, iż najliczniejszą 

grupę stanowią układy zawierające dwa połączone ze sobą atomy azotu. Wiązanie 

pomiędzy nimi może być realizowane na kilka sposobów. 
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Rysunek 1. Schematy cząsteczkowe związków typu: (a) hydrazo, (b) azo, (c) azoksy, 

(e) azodioksy, (e) nitraminowego, (f) hydrazon. 

 

Układ, w którym oba atomy azotu połączone są wiązaniem typu σ oraz dodatkowo każdy 

z nich tworzy wiązanie chemiczne z atomem wodoru, nazywany jest hydrazo (Rys. 1a). 

Dwa atomy azotu o hybrydyzacji sp2, z których każdy posiada jedną, wolną niewiążącą 

parę elektronową, połączone wiązaniem podwójnym tworzą dwuwartościową grupę azową 

(Rys. 1b). W wyniku podstawienia jednego z atomów azotu grupy azowej atomem tlenu, 

powstaje grupa funkcyjna azoksy (Rys. 1c). Natomiast, gdy oba atomy azotu grupy azowej 

zostaną utlenione, wówczas uzyskujemy grupę azodioksy (Rys. 1d). Stanowi ono 

najbardziej utlenioną postać wiązania azot-azot. Powyższe układy stanowią względem 

siebie szereg redukująco-utleniający (Patai, 1997). Inny porządek powiązania atomów 

tlenu i azotu w obrębie grupy (N-NO2) występuje w klasie związków zwanych nitraminami 
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(Rys. 1e). Grupa nitraminowa tworzy czterordzeniowy układ π-elektronowy. Utworzenie 

wiązania podwójnego pomiędzy atomem azotu i sąsiadującym z nim atomem węgla 

skutkuje utworzeniem ugrupowania hydrazonowego (jeden atom azotu o hybrydyzacji sp3, 

natomiast drugi sp2) (Rys. 1f). 

Związki, w których wiązanie azot-azot pełni rolę mostka pomiędzy pierścieniami 

aromatycznymi, stanowią dobry model do opisu i analizy efektów elektronowych będących 

skutkiem ich wzajemnego oddziaływania. Analiza efektów delokalizacji elektronów 

π wykorzystywana jest między innymi w chemii strukturalnej. Związki, które w swojej 

strukturze posiadają połączone ze sobą atomy azotu wzbudzają również zainteresowanie 

między innymi jako potencjalne materiały o wysokiej gęstości energii (HEDM – z ang. 

high energy density materials) (Zhou i in., 2006). W wyniku dysocjacji wiązania azot-azot 

dochodzi do uwolnienia znacznej ilości energii (ok. 50 kcal/mol w przeliczeniu na jeden 

atom azotu) (Fau i Bartlett, 2001). Uzyskana w wyniku tej reakcji energia może być 

wykorzystana jako siła motoryczna w urządzeniach napędowych. W związku 

z gwałtownym przebiegiem reakcji dysocjacji, jak również wydzielaniem energii, układy 

zawierające wiązanie azot-azot znalazły również zastosowanie jako materiały wybuchowe 

(Zhou i in., 2006). 

 

Cel badań 

 

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka strukturalna i elektronowa wiązania 

azot-azot występującego w związkach hydrazo, azo, azoksy, azodioksy, nitraminowych 

i karbonylohydrazonowych, opisująca wpływ tego wiązania na geometrię i π-elektronową 

delokalizację w cząsteczce, jak również wpływ podstawników o różnym charakterze 

donorowo/akceptorowym na samo wiązanie N-N przy zastosowaniu metod 

obliczeniowych chemii kwantowej oraz dyfraktometrii rentgenowskiej. 

 

Metodologia 

 

Cechy strukturalne i elektronowe tych układów wyznaczono przy zastosowaniu 

obliczeń kwantowo-mechanicznych metodami DFT (z ang. Density Functional Theory) 

wykorzystując funkcjonał B3LYP (Becke 3-term correlation functional; Lee, Yang and 

Parr exchange functional) (Becke, 1988, 1993; Lee i in., 1988). Teoria funkcjonałów 
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gęstości DFT stanowi zbiór metod obliczeniowych chemii kwantowej bazujących na 

założeniu, że wszystkie własności układu kwantowego w stanie stacjonarnym wynikają 

z gęstości elektronowej stanu podstawowego. Dokładność prowadzonych obliczeń wynika 

z uwzględnienia korelacji elektronowej (Piela, 2003). Wszystkie obliczenia wykonano przy 

pomocy programu Gaussian09 (Frisch i in., 2010). Bazując na funkcjach falowych 

uzyskanych podczas optymalizacji geometrii, wyliczono parametry topologiczne rozkładu 

gęstości elektronowej wykorzystując program AIMAll (Version 17.11.14; Todd i in., 2017). 

Prowadzona analiza oparta jest na teorii Atoms in Molecules (AIM), która polega na 

analizie funkcji gęstości elektronowej oraz jej parametrów w tzw. punktach krytycznych 

(Bader, 1990). Punkty te odpowiadają lokalnym maksimom, minimom oraz dwóm 

rodzajom punktów siodłowych funkcji gęstości elektronowej. Do analizy wykorzystano 

gęstość elektronową w punkcie krytycznym (ρCP), laplasjan (2ρCP), eliptyczność (ε) oraz 

topologiczny rząd wiązania (nTOPO) (Howard i Lamarche, 2003). 

Analizę ładunków na atomach azotu tworzących wiązanie azot-azot oraz na 

atomach węgla bezpośrednio z nimi połączonych przeprowadzono w oparciu o ładunki 

opisane za pomocą koncepcji naturalnych orbitali wiązań NBO (z ang. Natural Bond 

Orbital). Bazują one na orbitalach wiążących znajdujących się w cząsteczce (Reed i in., 

1985). Wyznaczono również ładunki na podstawie rozkładu funkcji gęstości elektronowej 

w oparciu o kwantową teorię AIM, które zdefiniowane są jako suma ładunku jądra 

atomowego i średniego ładunku elektronów (Bader i in., 1987). Dodatni ładunek atomowy 

wskazuje na fakt, iż atom stracił elektrony w porównaniu z wolnym, neutralnym stanem 

podstawowym (Popelier, 2000). Dodatkowo wyliczono wartości ładunków Hirshfelda, 

których podstawę stanowi integracja odkształceń atomowych gęstości elektronowej, która 

określa ładunki atomowe netto oraz momenty multipolowe (Hirshfeld, 1977). 

Do analizy poziomu aromatyczności układów cyklicznych występujących 

w badanych cząsteczkach wybrano następujące ilościowe indeksy aromatyczności: 

1. Indeks HOMA (z ang. Harmonic Oscillator Model of Aromaticity) (Kruszewski 

i Krygowski, 1972; Krygowski, 1993), który bazuje na założeniu, iż 

w równowagowej strukturze w układach o charakterze dokładnie aromatycznym 

wiązania przyjmują długość optymalną (Ropt). Do obliczeń indeksu HOMA 

wykorzystuje się wzór: 

 

  2)(1 iopt RR
n

HOMA


,   (1) 
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gdzie: α - współczynnik normalizacyjny dobrany tak, aby HOMA wynosiła 1 dla 

układu w pełni aromatycznego (w którym wszystkie długości wiązań równe są 

długości optymalnej Ropt), oraz 0 dla układu niearomatycznego (hipotetyczna 

struktura Kekulego); 

n - liczba wiązań w analizowanym układzie; 

Ri - długość i-tego wiązania w analizowanym układzie. 

Zaletą opisanego indeksu jest możliwość stosowania go zarówno do opisu całego 

układu, jak również do poszczególnych jego fragmentów. Jest więc dobrym 

narzędziem do opisu lokalnych cech aromatyczności cząsteczek. 

2. Indeks NICS (z ang. Nucleus Independent Chemical Shift) zdefiniowany jako 

ujemna wartość przesunięcia chemicznego na widmie NMR. Może być wyliczony 

zarówno dla centrum pierścienia [NISC(0)], jak również dla każdego punku 

znajdującego się nad bądź pod płaszczyzną pierścienia (Chen i in., 2005; Schleyer 

i in., 1996). W przypadku układów aromatycznych indeks przyjmuje wartości 

ujemne, natomiast w przypadku układów antyaromatycznych - dodatnie. Zaletą 

jego stosowania jest łatwość obliczeń, wygodna interpretacja wyników, brak 

konieczności doboru układu referencyjnego. Lokalny charakter indeksu stanowi 

jednak jego pewną niedoskonałość (Chen i in., 2005). Wartość uzyskanego indeksu 

stanowi średnią z trzech diagonalnych elementów tensora ekranowania (xx, yy, zz), 

które różnią się między sobą wielkością, jak również znakiem (mogą przyjmować 

wartości dodanie oraz ujemne). Prądy kołowe w pierścieniu aromatycznym są 

wywołane przez zewnętrzne pole magnetyczne, którego linie pola są skierowane 

prostopadle do pierścienia aromatycznego (kierunek z). Z tego też względu 

pozapłaszczyznowy komponent tensora ekranowania powinien zawierać 

najistotniejsze informacje dla oceny aromatyczności układu (NICSzz) (Corminboeuf 

i in., 2004).  

3. Indeks pDI (z ang. para-Delocalization Index) oparty o kryterium elektronowe, 

który stanowi sumę wartość indeksu DI atomów węgla leżących względem siebie 

w pozycji para w sześcioczłonowym pierścieniu dzieloną przez ilość tych wartości 

(Poater i in., 2003). Indeks delokalizacyjny (DI) obliczany jest na bazie teorii AIM 

poprzez dwukrotną integrację basenów atomowych (Fradera i in., 1999; Poater i in., 

2001; Fradera i in., 2002). Zasadność jego stosowania związana jest z tym, iż 

uwzględnia on π-elektronową delokalizację w układzie, a ponieważ oparty jest na 
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drugiej pochodnej gęstości elektronowej pozwala na jednoznaczny, ilościowy opis 

delokalizacji (Poater i in., 2003).  

Wykorzystując dyfraktometrię rentgenowską wyznaczono struktury wybranych 

kryształów, które w swej budowie zawierały cząsteczki posiadające analizowane rodzaje 

wiązania azot-azot. 

 

Wyniki i wnioski 

 

W niniejszej pracy doktorskiej przedstawiono wyniki analizy strukturalnej oraz 

elektronowej wiązania azot-azot występującego w układach tworzących szereg 

redukująco-utleniający (od wiązania hydrazo poprzez azo, azoksy do azodioksy) oraz 

w grupie nitraminowej i karbonylohydrazonowej. Wybrane do analizy układy modelowe 

zawierające grupy hydrazo, azo, azoksy oraz azodioksy, złożone były z dwóch pierścieni 

benzenowych połączonych analizowanym typem wiązania i dodatkowo podstawionych 

w pozycji para grupami o różnych właściwościach elektronowych. W układach 

modelowych zawierających grupę nitraminową pierścienie benzenowe przyłączone były 

do aminowego atomu azotu, natomiast w związkach zawierających grupę 

karbonylohydrazonową do atomów węgla tej grupy. Na Rysunku 2 przedstawiono schemat 

analizowanych układów na przykładzie związków posiadających w swojej strukturze grupę 

hydrazo. 

 

 

 
 

Rysunek 2. Schemat analizowanych układów zawierających grupę hydrazo. 

 

W Tabeli 1 zestawiono wybrane podstawniki w szeregu od malejących właściwości 

elektrono-donorowych do rosnących właściwości elektrono-akceptorowych wraz 

z odpowiadającymi im wartościami stałych podstawnikowych. Układom o charakterze 

N
H

N
H

R

R

R = -N(CH3)2, -NH2, -OH, -OCH3, -CH3, -F, -H, -Cl, -CONH2, -CF3, -COOCH3, -COOH, -COCH3, -CN, -CHO, -NO2, -NO
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elektrono-donorowym przypisane są wartości stałych podstawnikowych σp
+, natomiast 

o charakterze elektrono-akceptorowym - σp
- (Hansch i in., 1991). 

 

Tabela 1. 

Wartości stałych podstawnikowych wybranych do analizy podstawników (Hansch 

i in., 1991). 

podstawnik σp
+/σp

- podstawnik σp
+/σp

- 

-N(CH3)2 -1,70 -CF3 0,65 

-NH2 -1,30 -COOCH3 0,75 

-OH -0,92 -COOH 0,77 

-OCH3 -0,78 -COCH3 0,84 

-CH3 -0,31 -CN 1,00 

-F -0,03 -CHO 1,03 

-H 0,00 -NO2 1,27 

-Cl 0,19 -NO 1,63 

-CONH2 0,61   

 

Wpływ otoczenia na wiązanie azot-azot widoczny jest między innymi poprzez 

zmiany jego długości. Przyłączenie pierścieni aromatycznych do hydrazyny 

i karbonylohydrazonu powoduje skrócenie długości wiązania N-N, natomiast w przypadku 

1,2-diazenu; N-tlenku diazenu; N,N-ditlenku diazenu oraz nitramidu obserwuje się jego 

wydłużenie. Analizując tendencję zmian długości wiązania azot-azot w układach 

modelowych zawierających grupę hydrazo oraz karbonylohydrazonową obserwuje się 

dalsze skracanie długości wiązania N-N wraz z przyłączaniem podstawników 

o właściwościach elektrono-akceptorowych. Dodatkowo dla układów z grupą 

karbonylohydrazonową zauważono, iż obecność podstawników elektrono-donorowych 

jedynie w niewielkim stopniu wpływa na zmiany długości tego wiązania. Wiązanie N-N 

grupy azo ulega wydłużeniu wraz ze wzrostem właściwości elektrono-donorowych 

podstawnika, natomiast podstawniki elektrono-akceptorowe nie wpływają w istotny 

sposób na zmiany jego długości. W przypadku grupy azodioksy oraz nitraminowej 

wiązanie to ulega wydłużeniu wraz z przyłączeniem podstawników o właściwościach 

elektrono-akceptorowych, dla związków z podstawnikami elektrono-donorowymi zmiany 

te są niewielkie. Zupełnie odmienną tendencje zmian obserwuje się w przypadku związków 

zawierających grupę azoksy. Dla struktur tych zarówno podstawniki elektrono-donorowe, 

jak i akceptorowe powodują wydłużanie wiązania między atomami azotu. Wartości 

gęstości elektronowej w punktach krytycznych korelują z opisanymi wyżej zmianami 

parametrów geometrycznych. Wartości topologicznego rzędu wiązania azot-azot w grupie 

azo oraz azoksy wskazują, iż przyjmują one charakter pośredni między pojedynczym 
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a podwójnym (nTOPO w zakresie 1,4 ÷ 1,5). Dla pozostałych typów wiązania N-N wartości 

topologicznego rzędu wiązania przyjmują wartości między 1,2 a 1,3. Jednocześnie 

zaznaczyć należy, iż w przypadku wiązania N-N w grupie hydrazo oraz nitraminowej nTOPO 

osiąga najniższą wartość. Badając rozkład cząstkowych ładunków na atomach azotu 

tworzących analizowane grupy, można wskazać takie, w których na obu atomach 

zlokalizowany jest cząstkowy ładunek ujemny (grupy: hydrazo, azo oraz 

karbonylohydrazonowa), bądź cząstkowy ładunek dodatni (grupa azodioksy). 

W przypadku grup azoksy oraz nitraminowej jeden z atomów azotu posiada cząstkowy 

ładunek dodatni, drugi natomiast cząstkowy ładunek ujemny. Zmiany w wartościach 

poszczególnych ładunków związane są z charakterem podstawnika, i tak wraz 

z przyłączaniem podstawników o silniejszych właściwościach elektrono-akceptorowych 

obserwuje się spadek ich ujemnej wartości lub wzrost ich wartości dodatnich. 

Analiza wpływu obecności wiązania azot-azot na strukturę elektronową pozostałej 

części cząsteczki wykazała, iż w zależności od rodzaju tego wiązania aromatyczność 

pierścieni benzenowych obniża się w różnym stopniu. Największy wpływ na zmiany 

aromatyczności badanych związków ma grupa azoksy. Dla pierścienia benzenowego 

połączonego z nieutlenionym atomem azotu tej grupy obserwuje się największy spadek 

wartości indeksów aromatyczności. Jednocześnie zauważyć należy, iż w przypadku 

pierścienia połączonego z utlenionym atomem azotu grupy azoksy zmiany 

w π-elektronowej delokalizacji są najmniejsze. Obecność podstawników w pozycji para 

do badanej grupy powoduje dalsze obniżanie aromatyczności tych pierścieni. 

W cząsteczkach, w których podstawnik i wiązanie azot-azot wykazują odmienne 

właściwości elektronowe zmiany w wartościach ilościowych indeksów aromatyczności są 

największe. 

Dla wszystkich wykorzystywanych podczas prowadzonej analizy parametrów 

wykonano korelację z wartościami stałych podstawnikowych (σp
+/σp

-). Uzyskane wartości 

współczynnika R2 dla parametrów geometrycznych oraz topologicznych wiązania N-N 

wskazują na dobrą zbieżność między tymi wielkościami. Dla wiązania C-N korelacja ta 

występuje w przypadku związków z podstawnikami o właściwościach elektrono-

donorowych, dla związków z podstawnikami elektrono-akceptorowymi jest ona 

zdecydowane słabsza. Analizując rozkład ładunków na atomach azotu w poszczególnych 

typach wiązania azot-azot obserwuje się dobrą korelację z wartościami stałych 

podstawnikowych, dla atomów węgla zbieżność ta jest nieco słabsza. Jednocześnie 

zauważyć należy, iż spośród wszystkich badanych wartości ładunków najlepsza korelacja 



Katarzyna Gajda 

10 

 

występuje w przypadku ładunków Hirshfelda. Na podstawie wartości współczynnika R2 

dla zależności między wartościami indeksów aromatyczności a wartościami stałych 

podstawnikowych zauważyć można zdecydowanie lepszą korelację w przypadku 

związków posiadających podstawniki elektrono-donorowe. 

 

 
 

Rysunek 3. Struktura molekularna 4-hydrazyno-5,6,7,8-tetrahydro(1)benzotieno(2,3-

d)pirymidyny. Rysunek przedstawia 50% elipsoidy drgań termicznych. 

 

Na podstawie uzyskanych wyników dokonano charakterystyki parametrów 

strukturalnych i właściwości elektronowych struktur molekularnych występujących 

w kryształach. Charakterystykę grupy hydrazo dokonano w oparciu o związek, w którym 

jeden z atomów azotu połączony jest z pierścieniem aromatycznym tj. 4-hydrazyno-

5,6,7,8-tetrahydro(1)benzotieno(2,3-d)pirymidynie (1) (Rysunek 3; Gajda i in., 2015a). Na 

podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż asymetria podstawienia powoduje 

zbliżone konsekwencje jak w przypadku układów modelowych, w których oba atomy azotu 

podstawione są pierścieniami aromatycznymi. Wiązanie między atomami azotu ulega 

skróceniu w porównaniu do cząsteczki hydrazyny. W strukturze tej, tak jak w układach 

modelowych, grupa hydrazo wykazuje właściwości elektrono-donorowe. 

Wyznaczono również struktury krystaliczne i molekularne trzech związków 

posiadających w swojej budowie grupę azo. We wszystkich tych układach do grupy azo 

przyłączone były dwa pierścienie benzenowe podstawione w pozycji para następującymi 

grupami funkcyjnymi: -N(CH3)2 [N,N,N’,N’-tetraetylo-4,4’-(diazenediylo)dianilina (2)], 

-COOCH3 [4,4’-(diazenediylo)dibenzoesan dimetylu (3)] oraz –COOC2H5 

[4,4’-(diazenediylo)dibenzoesan dietylu (4)] (Gajda i in., 2013; Gajda i in., 2014a) 

Struktury molekularne badanych związków przedstawiono na Rysunku 4. 
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(b) 

 
(c) 

 

Rysunek 4. Struktury molekularne: (a) N,N,N’,N’-tetraetylo-4,4’-(diazenediylo)dianiliny; 

(b) 4,4’-(diazenediylo)dibenzoesanu dimetylu; (c) 4,4'-(diazenediylo)dibenzoesanu 

dietylu. Rysunki przedstawiają 50% elipsoidy drgań termicznych. 

 

Wykonana analiza strukturalna wykazała, iż zmiana charakteru podstawnika z elektrono-

donorowego na elektrono-akceptorowy prowadzi do skrócenia wiązania między atomami 

azotu, co jest zgodne z wynikami uzyskanymi dla związków modelowych. Na podstawie 

uzyskanych danych stwierdzić można, iż zdecydowany wpływ na π-elektronową 

delokalizację ma przyłączenie do azobenzenu podstawnika o charakterze elektrono-

donorowym (2). Wartości wszystkich indeksów aromatyczności wskazują na wyraźny jej 

spadek, co może być spowodowane tworzeniem się struktury chinoidowej w obrębie 

pierścieni benzenowych. W przypadku azobenzenów z podstawnikiem o charakterze 

elektrono-akceptorowym spadek aromatyczności jest niewielki. 
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Rysunek 5. Struktura molekularna N-tlenku difenylodiazenu. Rysunek przedstawia 50% 

elipsoidy drgań termicznych. 

 

Uzyskane wyniki dla struktury N-tlenku difenylodiazenu (5) (Rysunek 5; Gajda 

i in, 2019) potwierdzają wnioski wyciągnięte podczas analizy układów modelowych. 

Grupa azoksy w N-tlenku difenylodiazenu wykazuje właściwości donorowe. 

 Zbadano także struktury krystaliczne i molekularne czterech związków, które 

zawierały w swojej budowie grupę nitraminową. Dwa spośród nich stanowiły układy 

niearomatyczne: N,N-dicykloheksanonitramina (6) (Gajda i in., 2016a) oraz 

N-nitropirolidyna (7) (Gajda i in., 2015b), w dwóch kolejnych grupa nitraminowa 

znajdowała się w układach aromatycznych:  4-fluoro-N-metylo-N-nitroanilina (8) (Gajda 

i in., 2016b) oraz N-nitrokarbazol (9) (Gajda i in., 2014b). Struktury molekularne 

wybranych do analizy związków przedstawiono na Rysunku 6. W każdym przypadku 

długość wiązania między atomami azotu przyjmuje wartość pośrednią między długością 

wiązania pojedynczego a podwójnego. Zmiana charakteru pierścienia z niearomatycznego 

(6) na aromatyczny powoduje wydłużenie wiązania N-N i jednoczesne skrócenie wiązania 

C-N. Struktura elektronowa cząsteczki N-nitropirolidyny (7) powinna być zbliżona jak 

w przypadku cząsteczki 6. Jednak obserwuje  się tu skrócenie wiązań N-N oraz C-N. 

Różnica ta może być spowodowana wymuszeniem piramidyzacji atomu azotu poprzez 

naprężenia występujące w pięcioczłonowym pierścieniu N-nitropirolidyny. W przypadku 

geometrii cząsteczki N-nitrokarbazolu (9) długości wiązań C-N odpowiadają układom 

modelowym ze zoptymalizowaną geometrią, niemniej jednak obserwuje się skrócenie 

wiązania między atomami azotu. Czterocentrowy orbital zdelokalizowany grupy 

nitraminowej stabilizujący jej geometrię jest zależny od labilności wolnej pary 

elektronowej aminowego atomu azotu. Jak zauważono wcześniej aktywność tej pary 

widoczna jest najlepiej przy zmianie podstawników alifatycznych na aromatyczne. Te 
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drugie dodatkowo utrwalają π-elektronową delokalizację w obrębie grupy niezależnie od 

ich charakteru. 

 

 
(a) 

 
 

(b) 

 
(c) 

 
 

(d) 

 

Rysunek 6. Struktury molekularne: (a) N,N-dicykloheksanonitraminy; (b) 

N-nitropirolidyny; (c) 4-fluoro-N-metylo-N-nitroaniliny; (d) N-nitrokarbazolu. 

W przypadku struktur (a), (c) oraz (d) rysunki przedstawiają 50% elipsoidy drgań 

termicznych, w przypadku struktury (b) rysunek przedstawia 25% elipsoidy drgań 

termicznych.  

 

 Charakterystykę grupy karbonylohydrazonowej dokonano w oparciu o dwie 

pochodne N’-(2-heterometylideno)-3-(3-pirydyl)akrylohydrazydu, różniące się 

heteroatomem w pierścieniu heterocyklicznym: N'-(2-furylmetylideno)-3-(3-

pirydylo)akrylohydrazyd (10) i N'-(2-tienylmetylideno)-3-(3-pirydylo)akrylohydrazyd 

(11) (Jasiak i in., 2018). Struktury molekularne badanych związków przedstawiono na 

Rysunku 7. Analiza strukturalna wykazała, iż zmiana heteroatomu w pierścieniu 

pięcioczłonowym z atomu tlenu na atom siarki nie prowadzi do zmian w długościach 

wiązań grupy karbonylohydrazonowej. Jak zostało udowodnione w pierwszej części pracy, 

grupa karbonylohydrazonowa posiada zarówno właściwości akceptorowe, jak i donorowe. 
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(a) 

 
(b) 

 

Rysunek 7. Struktury molekularne: (a) N'-(2-furylmetylideno)-3-(3-

pirydylo)akrylohydrazydu; (b) N'-(2-tienylmetylideno)-3-(3-pirydylo)akrylohydrazydu. 

Rysunki przedstawiają 50% elipsoidy drgań termicznych. 

 

Obecność w strukturze aromatycznego pierścienia heterocyklicznego wykazującego 

właściwości akceptorowe powoduje, iż grupa ta ujawnia właściwości donorowe. Z tego też 

powodu w obrębie pierścieni aromatycznych następują zmiany w π-elektronowej 

delokalizacji, skutkiem czego są zmiany wartości indeksów aromatyczności. Charakter 

zmian w obu związkach jest jednakowy. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w przypadku 

pierścienia tiofenowego indeksy aromatyczności osiągają wyższe wartości w porównaniu 

do tych uzyskanych dla pierścienia furanowego. Dodatkowo indeks HOMA pokazuje, iż 

w przypadku pierścienia tiofenowego wzrost aromatyczności między izolowanym 

pierścieniem, a tym znajdującym się w związku 11 jest mniejszy niż wzrost aromatyczności 

w pierścieniu furanowym w 10. 

 Dodatkowo wyznaczono strukturę krystaliczną oraz molekularną związku, 

w którym wiązanie azot-azot znajduje się w niearomatycznym pierścieniu 

heterocyklicznym tj. 2-benzoilo-5-fenylopyrazolidyn-3-on (12) (Rysunek 8; Olesiejuk i in., 

2018). Pomimo obecności w układzie grup karboksylowych bezpośrednio połączonych 

z atomem azotu nie wykazuje on podobieństwa do związków zawierających grupę 
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karbonylohydrazonową. O zdecydowanym podobieństwie do grupy hydrazo świadczą 

obecność atomów azotu o hybrydyzacji sp2 i sp3 oraz dodatkowo długość wiązana N-N. 

 

 
 

Rysunek 8. Struktura molekularna 2-benzoilo-5-fenylopyrazolidyn-3-onu. Rysunek 

przedstawia 50% elipsoidy drgań termicznych. 

 

Bazując na uzyskanych wynikach możliwe jest określenie ilościowego opisu 

charakteru elektronowego badanych typów wiązania azot-azot. Grupy hydrazo oraz 

nitraminowa posiadają właściwości donorowe, które wzmacniają się podczas przyłączenia 

do układu podstawnika elektrono-akceptorowego, natomiast grupy azo oraz azodioksy 

wykazują właściwości akceptorowe. Grupa azoksy wykazuje zarówno właściwości 

akceptorowe, jak i donorowe. Właściwości donorowe tej grupy przejawiają się w zmianie 

π-elektronowej struktury pierścienia połączonego z nieutlenionym atomem azotu. 

Natomiast ze względu na charakter akceptorowy, zmiany zachodzą w tym pierścieniu, do 

którego przyłączony jest podstawnik o właściwościach elektrono-donorowych. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku grupy karbonylohydrazonowej, która od 

strony węgla metylidenowego wykazuje charakter donorowy oraz akceptorowy, podczas 

gdy od strony węgla karbonylowego wyłącznie charakter akceptorowy. Spośród 

analizowanych typów wiązania azot-azot najbardziej inertnym pod względem 

geometrycznym i elektronowym jest to występujące w grupach azoksy oraz azodioksy. 

Natomiast najbardziej czułym na wpływ otoczenia jest wiązanie azot-azot znajdujące się 

w grupie hydrazo oraz nitraminowej. Grupa azoksy spośród wybranych do analizy typów 

wiązania azot-azot, indukuje w największym stopniu zmiany strukturalne i elektronowe 

w sąsiadującym fragmencie cząsteczki od strony nieutlenionego atomu azotu, podczas gdy 

od strony atomu azotu utlenionego zmiany te są najmniejsze. 
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Staż naukowy: 

01.03. - 01.05.2014 – Dwumiesięczny pobyt w CRM2 - Laboratorium Krystalografii, 

Rezonansu Magnetycznego i Modelowania (Laboratoire de Cristallographie, Résonance 

Magnétique et Modélisation) w Nancy, Francja 

 

Stypendia: 

1. „Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego” 

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany w latach 2013/2014.  

2. „Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 

II” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowany w latach w latach 2014/2015. 

 

Źródła finansowania pracy 

1. Środki statutowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich w latach 2013–2017.  

2. Wszystkie wyniki obliczeń kwantowo-mechanicznych prezentowane w niniejszej 

rozprawie doktorskiej uzyskano przy użyciu zasobów udostępnionych przez 
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Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (http://wcss.pl) w ramach 

grantu obliczeniowego Nr 311. 

 

 


