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Streszczenie 
 
Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest opis wpływu zmian strukturalnych  

na reaktywność oraz właściwości fizykochemiczne układów modelowych o potencjalnym 
znaczeniu technologicznym. Istotnym elementem prezentowanej analizy związku struktura –
właściwości – reaktywność w badanych układach był opis oddziaływań w oparciu o metodę 
ETS-NOCV; w szczególności opis wiązań „jonowych”. 

Metoda ETS-NOCV została przedstawiona i omówione na przykładzie analizy 
wiązania pomiędzy monomerami M(μ-NAr#) w kompleksach metali (II) {M(μ-NAr#)}2 [M = 
Si, Ge, Sn, Pb; Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-R3)2; R= Me, iPr]. Celem tej części badań było 
przedstawienie połączenia dwóch niezależnych podejść: metody ETS-NOCV i teorii orbitali 
molekularnych. Wytłumaczono także eksperymentalnie zaobserwowany efekt stabilizującego 
podstawnika izopropylowego oraz zmian w planarności centrum metalicznego. 

Jednym z analizowanych układów o potencjalnym znaczeniu technologicznym są 
katalizatory półtytanocenowe dla reakcji polimeryzacji etylenu. Szczegółowy opis mechanizmu 
procesu polimeryzacji na podstawie obliczeń DFT pozwolił określić, które z rozpatrywanych 
alternatywnych reakcji elementarnych są najbardziej prawdopodobne, poprzez wysoką 
populację wyjściowych struktur (kompleksów ) i / lub niską barierę aktywacji. Oszacowane 
teoretycznie aktywności katalizatorów wykazują dobrą korelację z makroskopowymi 
aktywnościami wyznaczonymi eksperymentalnie. Za pomocą metody ETS-NOCV 
wytłumaczono wpływ podstawnika w ligandzie fenoksanowym na aktywność badanych 
katalizatorów: zaobserwowano efekt donacji i „wyciągania” gęstości elektronowej (tzw. efekt 
„push-pull”) przez podstawniki.  

Kolejnymi układami, o potencjalnym zastosowaniu technologicznym będącymi 
przedmiotem analizy teoretycznej, były polimery oparte na jednostce benzimidazolowej 
wykorzystywane w membranach przewodzących aniony. Przeanalizowano oddziaływanie 
modelowych układów –  kationowych makrocząsteczek z szeregiem anionów (OH-, F-, Cl-, Br-, 
I-, HCO3

-, BF4
-). Wykonane badania pozwoliły na zrozumienie obserwowanych doświadczalnie 

właściwości fizykochemicznych oraz zaproponowanie systematycznej drogi modyfikowania 
struktury badanych układów celem otrzymania nowych struktur o lepszych właściwościach. 
Przeanalizowano oddziaływanie modelowych polimerów z rozpuszczalnikiem – wodą oraz 
wytłumaczono nieintuicyjny wyniki eksperymentalne dotyczące chłonności wody.  

Badania teoretyczne prowadzone były we współpracy z grupami eksperymentalnymi 
z:  Korea University (Sejong, Korea Pd), KIST (Seul, Korea Pd.) a także Next Energy EWE-
Forschungszentrum für Energietechnologie e. V. (Oldenburg, Niemcy). Część badań była 
realizowana podczas pobytu na stażu na Uniwersytecie w Calgary u prof. Zieglera (University 
of Calgary, Calgary, Kanada) w ramach międzynarodowych projektów doktoranckich (MPD): 
„International PhD - Studies Programme at the Faculty of Chemistry Jagiellonian University – 
New Materials – Modern Technologies – Sustainable Concepts" finansowanych przez Fundację 
na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 
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Abstract 

 
The aim of the thesis was to describe the impact of structural changes on the 

reactivity and physicochemical properties of model systems that have potential 
technological importance. One of important elements of  the presented structure – 
properties – reactivity analysis was the description of the interaction by ETS-NOCV 
methods; in particular the description of  “ionic” bonds. 

The ETS-NOCV method was discussed and then used to characterize  
the bonds between the monomers M(μ-NAr#) in metal complexes (II) {M(μ-NAr#)}2 [M = 
Si, Ge, Sn, Pb; Ar# = C6H3-2,6- (C6H2-2,4,6-R3)2; R = Me, iPr]. The purpose of this part of 
study was to present two distinct approaches: the ETS-NOCV methods and molecular 
orbital theory. Moreover, the experimentally observed stabilizing effect of isopropyl 
substituents and changes in the planarity of the metal center were rationalized. 

One of the analyzed systems with potential technological importance was the 
family of the  half-titanocene catalysts for ethylene polymerization. A detailed description 
of the polymerization mechanism by DFT calculations was necessary to determine which 
of the considered alternative elementary reactions are the most probable based on structures 
( - complexes)  population and / or low activation barrier. The estimated theoretical 
activity parameters of the catalysts show a good correlation with the experimentally 
determined macroscopic activities. ETS-NOCV explained the influence of the ligand 
substituents on the experimental activity of the tested catalysts; specifically, it was 
explained by electron donation/back-donation effects (ie. "push-pull" effect).  

Other systems with potential uses in technology that were studied in this work 
were polymers based on the  benzimidazole unit. These polymers might be used in the 
anion conductive membranes. The interaction of the model systems with a number of 
anions (OH-, F-, Cl-, Br-, I-, HCO3

-, BF4
-) was analyzed. Studies also have rationalized some 

experimentally observed physicochemical properties and proposed a systematic way to 
modify the structure of the studied systems in order to obtain new structures with better 
properties. The interaction of model polymers with water solvent was analyzed and the 
unintuitive experimental results for water-uptake were rationalized. 

Theoretical studies were performed in collaboration with the experimental groups 
from: Korea University, (Sejong, South Korea), KIST (Seoul, South Korea) as well as Next 
Energy EWE-Forschungszentrum für Energietechnologie e. V. (Oldenburg, Germany). Part 
of the research was carried out at the University of Calgary with prof. Ziegler (University 
of Calgary, Calgary, Canada) within the framework of international projects PhD (MPD): 
"International PhD – Studies Programme at the Faculty of Chemistry Jagiellonian 
University – New Materials - Modern Technologies – Sustainable Concepts" funded by the 
Foundation for Polish Science (FNP). 
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1. Wstęp. 
 

Przez lata chemia teoretyczna wypracowała i dostarczyła szeregu narzędzi 

do opisu cząsteczek chemicznych. Ostatnie dziesięciolecia dzięki rozwojowi myśli 

technicznej i szerokiej dostępności mocy obliczeniowych, a także nowatorskiemu podejściu  

w rozwiązywaniu problemów z pogranicza chemii, fizyki i informatyki, pozwoliły 

zastosować metody ab-initio dla obliczeń właściwości chemicznych układów setek 

atomów. [Helgaker 2012, Gordon 2011, Cohen 2011] Jako przykład podstawowego 

problemu można podać przeprowadzanie obliczeń równoległych czyli efektywne 

wykorzystywanie kilku maszyn wykonujących obliczenia zmiennoprzecinkowe. Należy 

pamiętać, że chemia teoretyczna znacznie się rozwinęła w ciągu ostatniego wieku  

- rozpoczynając drogę od metody Hartree-Focka, a kończąc na zagadnieniach metod 

wieloreferencyjnych. Wykorzystanie i dalszy rozwój metod chemii kwantowej był możliwy 

między innymi dzięki rozwojowi narzędzia dziś tak powszechnie wykorzystywanego jak 

maszyna licząca  komputer.  

W 1945 roku John von Neumann  przedstawił w oparciu o wcześniejsze prace       

J. P. Eckerta, model architektury komputerowej [Neumann 1945] składającej się z trzech 

części: procesora (zawierającego część sterującą i arytmetyczno-logiczną), pamięci 

komputera (zawierającą zarówno dane jak i sam program) oraz urządzenia wejścia-wyjścia. 

Schemat ten mimo upływu czasu jest nadal aktualny, aczkolwiek uległ on przeobrażeniom 

np. dziś wydzielamy pamięć podręczną (RAM) od wewnętrznej pamięci procesora  

i pamięci dysku. Warto podkreślić także, że jeden z pierwszych komputerów zbudowany 

(EDVAC) w 1945 r. według  schematu von Neumanna pracował bezawaryjnie średnio 8 h  

i posiadał pamięć operacyjną rzędu 1000 słów. Dzisiaj możliwości komputerów są 

nieporównywalnie większe, co umożliwia wykorzystanie tego narzędzia do wyznaczania 

właściwości fizykochemicznych i badania reaktywności olbrzymich układów organicznych 

i nieorganicznych przy użyciu skomplikowanych metod teoretycznych.  

Pomimo olbrzymiego postępu technicznego, modelowanie metodami chemii 

kwantowej nadal opiera się na pewnych przybliżeniach. Na ważności nie traci wykład John 
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Pople’a, wygłoszony po otrzymaniu nagrody Nobla w roku 1998. Noblista stwierdził,  

że modelowanie teoretyczne złożonych procesów jest przybliżoną, ale bardzo dobrze 

zdefiniowaną procedurą matematyczną symulacji. [Pople 1998] Podejście  

to zastosowane do chemii sprowadza się do otrzymania informacji na temat właściwości 

badanego układu na podstawie danych początkowych o liczbie i charakterze (położeniu) 

cząstek (jąder i elektronów). John Pople określił pięć kroków służących do zdefiniowania 

modelu teoretycznego:  

 Cel  ważne jest zdefiniowanie celu przed rozpoczęciem stosowania 

modelu. W przypadku porównania z danymi eksperymentalnymi możemy 

oczekiwać, że wyniki założonego modelu będą mogły być porównywalne  

z danymi eksperymentalnymi, należy założyć oczekiwaną dokładność.  

 Formalizm  stosowana procedura matematyczna musi być jasno 

zdefiniowana i jak tylko to możliwe generalna w swoich założeniach. 

Warto zauważyć, że zastosowanie konkretnej metody chemii kwantowej 

niesie za sobą szereg obostrzeń np. zastosowanie ograniczonej metody 

Hartree-Focka (RHF) prowadzi do wyłączenia z pola zainteresowań 

układów rodnikowych.  

 Implementacja  czyli dostępność wybranej metody chemii kwantowej  

w postaci pozwalającej na jej użycie i otrzymanie wyników w rozsądnym 

czasie i przy poniesieniu możliwie niskich kosztów. W tym miejscu należy 

zastanowić się czy formalizm wybrany do badań jest możliwy  

do zastosowania przy wykorzystaniu środków jakie posiadamy i czy 

nakłady są adekwatne do realizacji zamierzonego celu.  

 Weryfikacja  po spełnieniu wcześniejszych kroków należy dokonać testu 

zaproponowanego modelu na „znanych chemicznych faktach” w celu 

sprawdzenia, czy założenia modelu mogą zostać osiągnięte. W tym 

miejscu możemy się odnieść do wyników eksperymentalnych  

lub już sprawdzonych innych modeli teoretycznych.  

 Predykcja  zwieńczeniem pracy teoretyka jest wykorzystanie 

sprawdzonego modelu do zrozumienia wyników eksperymentalnych, 
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odpowiedzi na szereg pytań czy zaproponowania nowych układów  

o pożądanych właściwościach chemicznych.   

Wszystkie przedstawione w niniejszej pracy modele teoretyczne łączy wspólny cel 

postawiony przed rozpoczęciem badań  dążenie do wyjaśnienia danych 

eksperymentalnych. Wspólny jest także formalizm matematyczny - teoria funkcjonału 

gęstości (DFT). Od 50 lat jest ona z rosnącą popularnością wykorzystywana do opisywania 

zjawisk fizykochemicznych. 

Jako praktyczną realizację wybranej metody chemii kwantowej wybrano 

implementację w programach ADF [Amsterdam Density Functional, te Velde 2001] oraz 

CP2K [VandeVondele 2003, VandeVondele 2005, Krack 2004]. Istotna była dostępność 

obu programów w wersjach pozwalających na używanie kilku rdzeni obliczeniowych przez 

jedno zadanie, co miało znaczący wpływ na zredukowanie czasu potrzebnego  

do wykonania obliczeń. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że przedmiotem badań są 

układy organiczne o wielkości od stu do kilkuset atomów oraz metaloorganiczne  

o wielkości od kilkudziesięciu do dwustu atomów.  

Rozwój metod obliczeniowych w chemii w ciągu ostatnich lat pozwala na opis 

struktury elektronowej dużych układów chemicznych. Dzięki temu możliwe było 

zastosowanie metod teoretycznych do rozwiązywania problemów w układach modelowych 

zbliżonych do rzeczywistych. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest opis wpływu zmian 

strukturalnych na reaktywność oraz właściwości fizykochemiczne układów molekularnych 

o potencjalnym znaczeniu technologicznym. Modelowanie procesów chemicznych  

i właściwości fizykochemicznych wymagało poznania natury wiązań i oddziaływań 

występujących w badanych układach.  

Duży nacisk położono na zastosowanie metody dekompozycji energii 

oddziaływania (ETS-NOCV). Dodatkowo przedyskutowano wyniki uzyskane w oparciu 

o orbitale molekularne fragmentów. Metoda ETS-NOCV [Mitoraj 2007, Mitoraj 2009] 

cieszy się rosnącą popularnością w opisie wiązań kowalencyjnych, wodorowych, 

agostycznych, a także słabych oddziaływań np.: halogenowych. [Frenking 2014, Dyduch 

2014, Parafiniuk 2013, Ndambuki 2012, Kurczab 2010] Jednym z celów niniejszej pracy 

było zastosowanie metody ETS-NOCV w analizie oddziaływań jonowych, szczególnie 
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istotnych w badanych układach; oddziaływania o charakterze „wiązań jonowych” nie były 

wcześniej szczegółowo analizowane w ramach tej metodologii. 

Badania prowadzone były przy zastosowaniu uzupełniających się podejść 

statycznego i dynamicznego. Zastosowanie dynamiki molekularnej w podejściu Borna-

Oppenheimera pozwoliło na opis różnorodności konformacyjnej badanych układów. Drugą 

zastosowaną metodą były obliczenia statyczne DFT, wykonywane w celu analizy wpływu 

struktury elektronowej na reaktywność, właściwości fizykochemiczne badanych układów 

oraz opisu mechanizmu procesów chemicznych.  

Jednym z układów o potencjalnym znaczeniu technologicznym znajdującym się  

w centrum moich zainteresowań były katalizatory półtytanocenowe dla reakcji 

polimeryzacji etylenu (rysunek 1). Podstawowym celem tej części badań było zrozumienie 

zaobserwowanych eksperymentalnie zależności pomiędzy strukturą a reaktywnością 

badanych katalizatorów. W rozprawie doktorskiej wyjaśniony zostanie wpływ 

podstawników w pozycji para w ligandzie fenoksanowym na aktywność kompleksów 

półtytanocenowych w procesie polimeryzacji etylenu. Analiza wpływu podstawnika na 

mechanizm polimeryzacji etylenu wymagała analizy energetyki wielu struktur biorących 

udział w  reakcjach propagacji lub terminacji.  

Przeanalizowano także oddziaływanie anionu towarzyszącego 

(tetrakis(pentafluorofenylo)boranowego) z kompleksami półtytanocenowymi przy użyciu 

dynamiki molekularnej w przybliżeniu Borna-Oppenheimera oraz metody ETS-NOCV. 

Celem tej części badań było zrozumienie, jaką rolę pełni przeciwjon w reakcjach 

elementarnych polimeryzacji etylenu ze szczególnym uwzględnieniem reakcji utworzenia 

kompleksu-. Badania teoretyczne prowadzone zostały we współpracy z grupą 

eksperymentalną prof. Kang’a (Korea University, Sejong, Korea Pd). Część badań była 

realizowana podczas pobytu na stażu na Uniwersytecie w Calgary u prof. Zieglera 

(University of Calgary, Calgary, Kanada) w ramach międzynarodowych projektów 

doktoranckich (MPD): „International PhD - Studies Programme at the Faculty  

of Chemistry Jagiellonian University – New Materials – Modern Technologies – 

Sustainable Concepts" finansowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).  
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Kolejnym przykładem układów o potencjalnym zastosowaniu technologicznym 

będących przedmiotem analizy teoretycznej są makrocząsteczki wywodzące się 

z polimerów opartych na jednostce benzimidazolowej (rysunek 1) charakteryzują się one 

możliwością potencjalnego wykorzystania w membranach przewodzących aniony 

używanych w ogniwach paliwowych. W niniejszej pracy badano makrocząsteczki 

zawierające liczne modyfikacje strukturalne zarówno w łańcuchu głównym jak i bocznym 

polimerów. Przeanalizowano oddziaływanie modelowych układów z szeregiem anionów. 

Badania teoretyczne prowadzone były we współpracy z grupą eksperymentalną 

dr D. Henkensmeiera (KIST, Seul, Korea Pd.) – specjalizującego się w syntezie polimerów 

(rysunek 1) wykorzystywanych w jonowo przewodzących membranach. Celem tej części 

badań było zrozumienie obserwowanych doświadczalnie właściwości fizykochemicznych. 

Przeanalizowane zostało oddziaływanie modelowych polimerów z rozpuszczalnikiem  

-wodą i stabilność badanych układów. W niniejszej pracy, nacisk położono również  

na poznanie i zrozumienie mechanizmu reakcji dekompozycji polimerów. Otrzymane 

wyniki wykorzystano do zaproponowania nowych struktur o lepszych właściwościach 

fizykochemicznych.  

 

Rysunek 1. Po lewej stronie rysunku przedstawiono grupę katalizatorów tytanowych  
dla reakcji polimeryzacji etylenu z podstawnikami  (R = F, H, OCH3) i anionem (A- = 
anion tetrakis(pentafluorofenylo)boranowy); po prawej stronie rysunku zaprezentowano 
układ polimerowy oparty na metylowanej jednostce benzimidazolowej, który był punktem 
wyjścia dla badanych struktur kationowych oddziałującego z wybranymi anionami.  

 

Metoda ETS-NOCV została szczegółowo przedstawiona i omówiona  

na przykładzie analizy wiązania pomiędzy monomerami M(μ-NAr#) w kompleksach  

metali (II) {M(μ-NAr#)}2 [M = Si, Ge, Sn, Pb; Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-R3)2; R = Me, 
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iPr]. Celem tej części badań było wytłumaczenie eksperymentalnie zaobserwowanego 

efektu stabilizującego podstawnika izopropylowego oraz zmian w planarności centrum 

metalicznego. Konieczne było zrozumienie wpływu zmian strukturalnych na wiązania 

pomiędzy jednostkami monomerów. Połączenie dwóch niezależnych podejść: orbitali 

naturalnych dla wartościowość chemicznej i teorii orbitali granicznych było pomocne  

w dokładnym zrozumieniu natury wiązań w badanych układach oraz wytłumaczeniu 

eksperymentalnych trendów. Badane układy wpisują się w najnowsze trendy syntezy 

nieorganicznej. Również część tych badań była realizowana podczas pobytu na stażu  

na Uniwersytecie w Calgary u prof. Zieglera (University of Calgary, Calgary, Kanada) 

Analiza wiązania w dimerach kompleksów imidowych metali (II) została 

omówiona w rozdziale 3. z wykorzystaniem połączenia teorii orbitali granicznych 

z metodą ETS-NOCV. W kolejnym rozdziale przedstawione zostanie modelowanie 

metodami chemii teoretycznej katalizatorów półtytanocenowych w reakcji polimeryzacji 

etylenu. W rozdziale 5. omówione zostaną badania układów polimerowych używanymi  

w  membranach przewodzących aniony. Każdy z powyższych rozdziałów posiada krótki 

wstęp, opis użytych szczegółów obliczeniowych, przedstawienie najważniejszych 

wyników oraz wnioski. Na końcu pracy nastąpi podsumowanie całości badań  

oraz w trzech załącznikach umieszczone zostaną informacje dodatkowe (rysunki i tabele) 

do rozdziału 4. i 5., oraz opis wykorzystania zasobów obliczeniowych podczas realizacji 

badań. 

 

 Głównymi celami pracy były:  

 wyjaśnienie eksperymentalnie zaobserwowanych zależności pomiędzy 

strukturą a właściwościami fizykochemicznymi i reaktywnością dwóch 

grup układów:  

(i) katalizatorów półtytanocenowych dla polimeryzacji etylenu;  

(ii)  materiałów polimerowych stosowanych w charakterze 

membran w ogniwach paliwowych; 

 opis wiązań „jonowych”  za pomocą metody ETS-NOCV;  
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 określenie zmian aktywności w badanej grupie katalizatorów na podstawie 

szczegółowej analizy mechanizmu procesu polimeryzacji  

z uwzględnieniem występowania wielu alternatywnych struktur w oparciu 

o wyniki obliczeń teoretycznych (DFT) oraz odniesienie przewidywań 

teoretycznych do wyników eksperymentalnych; 

 analiza struktury, rozkładu ładunków oraz oddziaływania z anionami 

makromolekuł (kationowych) w celu opracowania modeli 

reprezentatywnie oddających najważniejsze cechy struktury elektronowej; 

zastosowanie modeli do wyjaśnienia eksperymentalnie zaobserwowanego 

trendu w chłonności wody, opisu mechanizmu degradacji oraz 

zaproponowanie nowych układów o lepszych właściwościach 

fizykochemicznych niż układy wyjściowe. 

 

W każdym z rozdziałów, opisujących wykonane badania, w części 

wprowadzającej przedstawiono cele szczegółowe. 
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2. Podstawy teoretyczne. 
 

2. 1. Przegląd metod chemii kwantowej. 
 

Celem niniejszego rozdziału jest przybliżenie czytelnikowi wybranych metod 

chemii kwantowej przy szczególnym uwzględnieniu tych, które były wykorzystywane  

w pracy badawczej. Warto podkreślić, że niniejszy przegląd nie wyczerpuje bogactwa 

metod teoretycznych, które stosowane są w modelowaniu molekularnym układów 

chemicznych. [Piela 2005, Nalewajski 2001]  

Chemia kwantowa u swych podstaw opiera się na założeniach wypływających  

z dualizmu korpuskularno-falowego. Wytłumaczył go Erwin Schrödinger formułując 

mechanikę falową, w której główną rolę odgrywa równanie Schrödingera: 

�̂�𝛹 = 𝐸𝛹, (2.1.1) 

w którym stan układu jest opisywany za pomocą funkcji falowej, 𝛹 a hamiltonian �̂� jest 

operatorem energii. Funkcja falowa jest funkcją własną hamiltonianu i zależy  

od współrzędnych konfiguracyjnych i spinowych cząstek tworzących układ. Ścisłe 

rozwiązania równania Schrödingera dla atomów wieloelektronowych i układów 

molekularnych  nie są znane, jednak w wielu zastosowaniach możliwe jest wykorzystanie 

przybliżeń, które pozwalają na uzyskanie wyników o dokładności porównywalnej  

z dokładnością opisu eksperymentalnego.   

W ogólnym przypadku cząsteczki chemicznej, funkcja falowa opisuje zarówno 

stan elektronów jak i jąder. Dokładna funkcja falowa zależy zatem od współrzędnych 

elektronowych i jądrowych. Born i Oppenheimer wykorzystali fakt, że jądra atomowe są 

tysiące razy cięższe od elektronów, a zatem poruszają się o kilka rzędów wielkości wolniej, 

proponując przybliżenie, w którym ruch elektronów i jąder rozpatrywany jest, w pewnym, 

sensie niezależnie. W przybliżeniu Borna-Oppenheimera elektrony poruszają się  

w potencjale pochodzącym od „nieruchomych” jąder, a co za tym idzie, energię 

elektronową można wyznaczyć jako funkcję 4N współrzędnych elektronowych, 

parametrycznie zależną od położeń jąder. 
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Wyznaczając energię elektronową dla różnych, nierównoważnych położeń N jąder 

otrzymujemy 3N - 6 (lub 3N – 5, dla cząsteczek dwuatomowych) wymiarową 

hiperpowierzchnię energii potencjalnej (PES, ang. Potential Energy Surface). Minima na tej 

powierzchni odpowiadają stabilnym konformacjom badanych układów. Używając 

nomenklatury geograficznej, „przełęcze” znajdujące się pomiędzy „dolinami” 

prowadzącymi do struktur substratów i produktów mogą być interpretowane jako stany 

przejściowe badanych reakcji; „przełęcze” te stanowią punkty siodłowe pierwszego rzędu 

na PES. Różnica energii stanu przejściowego i energii substratu jest energią aktywacji 

reakcji przejścia pomiędzy substratem a produktem.  

W celu wyznaczenia elektronowej funkcji falowej zmuszeni jesteśmy używać 

dalszych przybliżeń. Jednym z nich jest konstrukcja wieloelektronowej funkcji falowej (ψ) 

z ortonormalnych spinorbitali molekularnych (𝜙𝑖), z których każdy jest funkcją opisującą 

stan jednego elektronu, zależną od jego trzech współrzędnych przestrzennych oraz jednej 

współrzędnej spinowej. W ramach przybliżenia jednoelektronowego funkcję falową 

przedstawia się za pomocą wyznacznika Slatera (𝜓𝑆):  

𝜓𝑆 =
1

√𝑁!
[

𝜙1(1) 𝜙1(2) . . . 𝜙1(𝑁)
𝜙2(1) 𝜙2(2) . . . 𝜙2(𝑁)

. . . . . . . . . . . .
𝜙𝑁(1) 𝜙𝑁(2) . . . 𝜙𝑁(𝑁)

]. (2.1.2) 

Ważną cechą wyznacznika Slatera jest zawarcie w nim dwóch atrybutów funkcji 

falowej opisującej układ fermionów. Mianowicie, funkcja wyznacznikowa jest 

antysymetryczna względem wymiany cząstek oraz spełniony jest zakaz Pauliego, tj. dwa 

elektrony nie mogą zajmować tego samego położenia w 4N  wymiarowej przestrzeni  

konfiguracyjno-spinowej. 

Przyjmując przybliżenie jednoelektronowe problem sprowadza się zatem  

do wyznaczenia jednoelektronowych spinorbitali określających wyznacznik Slatera jako 

przybliżenie wieloelektronowej funkcji falowej. Optymalną postać tych orbitali możemy 

wyznaczyć przy zastosowaniu zasady wariacyjnej, która stanowi jedno z najważniejszych 

twierdzeń mechaniki kwantowej. Zasada wariacyjna mówi, że energia dowolnego układu 

wyznaczona w oparciu o przybliżoną funkcję falową, jako kwantowo-mechaniczna wartość 

średnia operatora energii dla takiej funkcji, nie może być niższa od energii otrzymanej  

w ten sam sposób dla dokładnej funkcji falowej opisującej stan podstawowy tego układu. 
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Wariacja spinorbitali w wyznaczniku Slatera prowadząca do minimalnej wartości średniej 

hamiltonianu leży u podstaw równań metody Hartree-Focka: 

𝐹�̂�𝜙𝑖(p) = e𝑖𝜙𝑖(p)                  p=1 , 2, …, N. (2.1.3) 

Układ równań Hartree-Focka pozwala zatem wyznaczyć jednoelektronowe 

spinorbitale poprzez rozwiązanie zagadnienia własnego jednoelektronowych operatorów 

Focka, �̂�𝑖:  

𝐹�̂� = ℎ𝑖
ˆ + ∑(

𝑗
𝐽�̂� − 𝐾𝑗)ˆ . (2.1.4) 

Operator Focka dla i-tego elektronu stanowi sumę operatora jednoelektronowego ℎ𝑖,ˆ  

opisującego jego energię kinetyczną i energię potencjalną oddziaływania z jądrami,  

oraz operatora dwuelektronowego, opisującego oddziaływania międzyelektronowe. 

Operator dwuelektronowy jest sumą operatorów kulombowskich, 𝐽�̂� , odpowiadających 

klasycznemu oddziaływaniu elektrostatycznemu elektronów oraz operatorów wymiennych, 

𝐾𝑗,ˆ  nie posiadających odpowiednika klasycznego. Operatory Focka definiujące 

odpowiednie zagadnienia własne, a co za tym idzie zależą od postaci orbitali, w praktyce 

równania Hartree-Focka rozwiązuje się iteracyjnie.  

Dla molekuł dodatkowo stosuje się przybliżenie bazy funkcyjnej, tj. orbitale 

molekularne są wyrażane za pomocą kombinacji liniowej założonych funkcji bazy, 

najczęściej orbitali atomowych (metoda LCAO MO, ang. Linear Combination of Atomic 

Orbitals Molecular Orbitals). W obliczeniach stosuje się dwa główne typy baz funkcyjnych, 

opartych na funkcjach Slatera (STO, ang. Slater Type Orbital) lub Gaussa (GTO, ang. 

Gaussian Type Orbital), zawierających w części radialnej funkcje eksponencjalne 

odpowiednio o wykładniku liniowym (bazy Slatera) lub kwadratowym (bazy Gaussa). 

Funkcja typu Slatera jest dokładnym rozwiązaniem dla funkcji radialnej w atomach 

wodoropodobnych. W bazach typu Slatera całki jedno- i dwu-centrowe obliczane są 

analitycznie, natomiast trój- i cztero-centrowe mogą być obliczone tylko numerycznie  

co jest kosztowne obliczeniowo. W celu przybliżenia funkcji Slatera używamy kombinacji 

liniowej funkcji Gaussa. Baza funkcji Gaussa jest wolniej zbieżna, ale eliminuje problemy 

związane  
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z obliczeniami numerycznymi, ponieważ w przypadku baz Gaussa wszystkie całki 

obliczane są analitycznie.   

Metoda Hartree-Focka, oparta na przybliżeniu jednoelektronowym,  

nie uwzględnia korelacji elektronowej, czyli zależności stanu każdego elektronu od ruchu 

wszystkich pozostałych elektronów. Istnieje szereg metod, które pozwalają systematycznie 

poprawić postać funkcji falowej. Istotą ich jest próba wyjścia poza przybliżenie 

jednoelektronowe, a co za tym idzie uwzględnienie korelacji elektronowej. Możemy tutaj 

wymienić między innymi: metody mieszania konfiguracji (CI, ang. Configurations 

Interaction), metody sprzężonych klastrów (CC, ang. Coupled Cluster), metodę 

wielokonfiguracyjnego pola samouzgodnionego (MCSCF, ang. Multiconfigurational Self-

Consistent Field) czy kwantową metodę Monte Carlo (QMC, ang. Quantum Monte Carlo). 

Jedną z potencjalnie najdokładniejszych grup podejść są metody mieszania 

konfiguracji, w których wieloelektronowa, ścisła funkcja falowa jest przybliżana 

kombinacją liniową wyznaczników Slatera, odpowiadających podstawowej konfiguracji 

elektronowej oraz konfiguracjom wzbudzonym, wynikających z przeniesienia elektronów  

z orbitali zajętych na orbitale wirtualne. Jeżeli uwzględnimy pełne spektrum wzbudzeń, 

czyli zastosujemy pełną metodę mieszania konfiguracji (FCI, ang. Full Configurations 

Interaction), to dostaniemy najdokładniejszą energię w danej bazie. Należy jednak 

zauważyć, że nadal będzie to energia przybliżona.  

Na koniec opisu metod bazujących na opisie układu przy użyciu funkcji falowej, 

warto także wspomnieć o metodach perturbacyjnych opartych na rachunku zaburzeń,  

w  których energia i funkcja falowa zaburzonego stanu podstawowego odtwarzane są jako 

szeregi potęgowe parametru λ, który definiuje rząd poprawek: 

 𝐸𝑘(𝜆) = 𝐸𝑘
(0)

+ 𝜆𝐸𝑘
(1)

+ 𝜆2𝐸𝑘
(2)

+. .., (2.1.5) 

 𝜓𝑘(𝜆) = 𝜓𝑘
(0)

+ 𝜆𝜓𝑘
(1)

+ 𝜆2𝜓𝑘
(2)

+. ... (2.1.6)  

Perturbacyjnym rozszerzeniem metody Hartree–Focka jest metoda Møllera-Plesseta (MP). 

Najpopularniejszymi wariantami tej metody jest uwzględnienie drugiego (MP2)  

lub czwartego rzędu poprawek (MP4). Warto pamiętać, że rachunek perturbacyjny oparty 

jest na metodzie podstawowej, „dziedzicząc” jej ograniczenia. Innymi słowy,  



25 
 

w przypadkach kiedy całkowicie zawodzi przybliżenie jednoelektronowe, zawodzić będzie 

zarówno metoda HF jak i MP2.  

Opis stanu układu kwantowo-mechanicznego w oparciu o funkcję falową nie jest 

jedynym możliwym podejściem. Pół wieku temu zaproponowana została nowa, 

równoważna teoria oparta na gęstości elektronowej. Całkowita gęstość elektronowa ρ(r), 

gdzie r jest wektorem położenia elektronów w przestrzeni fizycznej (trójwymiarowej),  

jest ona obserwablą. Gęstość elektronowa wyrażana jest poprzez całkowanie kwadratu 

modułu funkcji falowej po współrzędnych spinowych N elektronów i po współrzędnych 

przestrzennych N-1 elektronów. Całkowitą gęstość elektronową możemy także wyrazić  

za pomocą orbitali molekularnych i liczby obsadzeń (ni).  

𝜌(𝒓) = ∑ 𝑛𝑖|𝜙𝑖(𝒓)|2

𝑁

𝑖=1

. 
(2.1.7) 

 

W podejściu LCAO MO wyrażenie na gęstość elektronową poprzez funkcje bazy 

(orbitale atomowe,  λ(𝒓)) przyjmuje postać: 

𝜌(𝒓) = ∑ ∑ 𝑃𝜇𝜈

𝜈𝜇

𝜆𝜇(𝒓)λ𝜈(𝒓). 
(2.1.8) 

 

Teoria funkcjonału gęstości (DFT, ang. Density Functional Theory) jest oparta  

na dwóch twierdzeniach Hohenberga-Kohna. [Hohenberg 1964] Pierwsze z nich mówi,  

że potencjał zewnętrzny ν(r) i - tym samym - całkowita energia układu jest jednoznacznym 

funkcjonałem gęstości elektronowej, E[ρ(r)]. Drugie natomiast, że gęstość ρ(r) 

minimalizująca całkowitą energię jest dokładną gęstością stanu podstawowego, co stanowi 

sformułowanie zasady wariacyjnej dla gęstości elektronowej. Praktyczną realizacją 

podejścia opartego na gęstości elektronowej jest metoda Kohna-Shama, w którym 

funkcjonał energii zdefiniowany jest jako: 

𝐸[𝜌] = 𝑇0[𝜌] + ∫[�̂�𝑒𝑥𝑡(𝒓) + �̂�(𝒓)] 𝜌(𝒓)𝑑𝒓 + 𝐸𝑥𝑐[𝜌]. (2.1.9) 

Gdzie: 𝑇0[𝜌] jest funkcjonałem kinetycznym dla nieoddziałujących wzajemnie fikcyjnych 

elektronów,  �̂�𝑒𝑥𝑡(𝒓)  opisuje oddziaływanie elektron-jądro, �̂�(𝒓)  jest operatorem 

kulombowskim, natomiast 𝐸𝑥𝑐[𝝆]  jest funkcjonałem korelacyjno-wymiennym, którego 
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dokładna postać nie jest znana. Gęstość elektronowa w tym podejściu jest wyrażana  

za pomocą pomocniczych orbitali Kohna-Shama 𝜙𝑖
𝐾𝑆 analogicznie jak w równaniu 2.1.3. 

Podobnie jak dla metody Hartree-Focka do rozwiązania pozostają równania, które możemy 

zapisać jako: 

�̂�𝐾𝑆𝜙𝑖
𝐾𝑆(𝐫) = e𝑖𝜙𝑖

𝐾𝑆(𝐫),                   (2.1.10) 

�̂�𝐾𝑆(𝒓) = −
ℏ2

2𝑚
∇2 + �̂�(𝒓) + ∫

𝜌(𝒓′)

|𝒓−𝒓′|
d𝐫′ + �̂�𝑋𝐶[𝜌(𝒓)]. (2.1.11) 

Operator Kohna-Shama (�̂�𝐾𝑆(𝒓)) składa się z operatora energii kinetycznej dla elektronów 

nieoddziałujących wzajemnie ( −
ℏ2

2𝑚
∇2 ), operatora opisującego oddziaływanie  

elektron-jądro (�̂�(𝒓)), operatora kulombowskiego (∫
𝜌(𝒓′)

|𝒓−𝒓′|
d𝐫′) oraz operatora korelacyjno-

wymiennego (�̂�𝑋𝐶[𝜌(𝒓)]), którego nie znamy dokładnej postaci. Kluczowym elementem 

metod DFT jest zatem wybór przybliżenia dla 𝐸𝑥𝑐[𝜌] oraz �̂�𝑋𝐶[𝜌]   

Kohn i Sham oryginalnie zaproponowali najprostsze przybliżanie funkcjonału 

korelacyjno-wymiennego  za pomocą przybliżenia lokalnej gęstości elektronowej (LDA,  

z ang. Local Density Approximation). Ostatnie lata przyniosły szereg podejść 

poprawiających postać funkcjonału korelacyjno-wymiennego, m.in. poprzez uwzględnienie 

członów zależnych od gradientu gęstości elektronowej (funkcjonały gradientowe), 

laplasjanu gęstości elektronowej (funkcjonały meta-gradientowe) oraz jawnie zależnych  

od orbitali. Często używane są także funkcjonału korelacyjno-wymienne używające  

do wyznaczenia energii wymiany dwuelektronowych całek z podejścia Hartree-Focka 

(funkcjonały hybrydowe). Warto wspomnieć, że zaproponowane zostały także 

perturbacyjne rozszerzenia metody DFT takie jak np.: DFPT (ang. Density Functional 

Perturbation Theory, [Baroni 1987]).   

 Zasadniczym minusem teorii funkcjonału gęstości jest brak jednoznacznej drogi 

systematycznego poprawiania postaci funkcjonału korelacyjno-wymiennego, podczas gdy 

w teorii opartej na funkcji falowej, poprzez zastosowanie zaawansowanych metod 

obliczeniowych uwzględniających korelację elektronową możliwa jest systematyczna, choć 

kosztowna, poprawa dokładności wyników. Warto jednak pamiętać, że jedną z motywacji 

do rozwoju i stosowania DFT była możliwość jej wykorzystania między innymi  
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dla układów metaloorganicznych, w których metody oparte na przybliżeniu 

jednoelektronowym zawodziły z powodu trudności opisu korelacji elektronowej, a metody 

wychodzące poza to przybliżenie były zbyt kosztowne obliczeniowo.  

Wszystkie wyżej wymienione metody chemii kwantowej rozpatrują badany układ 

w podejściu statycznym. Istnieje jednak możliwość uwzględnienia efektów wynikających  

z dynamiki jąder badanego układu za pomocą opisu ruchu atomów na powierzchni energii 

potencjalnej (PES). Jak wspomniano wcześniej, na podstawie przybliżenia  

Borna-Oppenheimera możemy rozdzielić opis ruchów elektronów i jąder. Rozpatrywanie 

kwantowego ruchu jąder jest jednak bardzo kosztowne, dlatego przybliżamy ten opis  

za pomocą klasycznych równań ruchu, jednocześnie opisując ruch elektronów w sposób 

kwantowy (dynamika molekularna). W symulacjach dynamiki molekularnej, opartej  

na metodach kwantowo-chemicznych, ruch jader opisywany jest zatem równaniami  

klasycznymi. Siły działające na jądra wyznaczone są z obliczeń kwantowych wynikających 

z PES. Wynik obliczeń dynamiki molekularnej możemy wykorzystać do opisu drgań 

termicznych a także spontanicznej reakcji układu na zmianę temperatury lub ciśnienia. 

Najpopularniejszym zastosowaniem dynamiki molekularnej jest badanie stabilności 

konformerów przy zadanych warunkach ciśnienia lub temperatury.  

Istotnym elementem wykonywania obliczeń dynamiki molekularnej jest wybranie 

warunków początkowych symulacji oraz odpowiedniego zespołu statystycznego  

np. kanonicznego (NVT), gdzie stała będzie liczba cząstek, objętość oraz temperatura. 

Kontrola temperatury czyli  średniej energii kinetycznej atomów, podczas prowadzenia 

symulacji odbywa się poprzez użycie termostatu. Dwa z najbardziej popularnych podejść, 

odpowiednio, wykorzystują skalowanie prędkości atomów (termostat Berendsena)  

lub używają członów korygujących całkowitą energię układu, w postaci fikcyjnej energii 

kinetycznej i potencjalnej wyznaczanych w trakcie symulacji (algorytm Nosé-Hoovera).  

Na koniec warto zwrócić uwagę na to, że chemia kwantowa daje nam możliwość 

opisu cząsteczek przy zastosowaniu wielu metod bazujących na różnych przybliżeniach. 

Należy podkreślić, że wnioski formułowane na podstawie wyników otrzymanych  

za pomocą danej metody nie powinny wychodzić poza przybliżenia w ramach jakich działa 

ta metoda.   
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2. 2. Opis wiązania chemicznego wybranymi metodami chemii 
kwantowej. 

 

Istotnym problemem w opisie wiązań chemicznych jest brak możliwości  

ich bezpośredniego zaobserwowania, wynikający z faktu, że wiązanie chemiczne nie jest 

obserwablą fizyczną. Eksperymentalnie możemy obserwować pośrednio jedynie efekty 

wywołane przez wiązanie chemiczne takie jak np.: efekty spektroskopowe. Fakt ten 

spowodował wykształcenie się dużej liczby podejść mających na celu próbę opisu wiązania 

chemicznego.   

Jedną z pierwszych prób jakościowego opisu wiązania chemicznego podjął Lewis 

[Lewis 1916] formułując zasadę „oktetu” lub „dubletu”, według której atomy dążą  

do stabilnych konfiguracji ośmiu lub dwóch elektronów, uwspólniają elektrony tworząc 

pary elektronowe, interpretowane jako wiązania kowalencyjne. Jednym z dalszych 

wniosków, które przedstawił Lewis, był brak możliwości opisu wiązania chemicznego 

jedynie przy wykorzystaniu klasycznych praw elektrostatyki. Zostało to potwierdzone 

przez Heitlera i Londona [Heitler 1927] na gruncie mechaniki kwantowej w opisie wiązania 

chemicznego na przykładzie cząsteczki wodoru. Kolejne lata przyniosły opis oraz analizę 

wiązań chemicznych w kolejnych związkach chemicznych, między innymi wykonanymi 

przez Linusa Paulinga [Pauling 1931a,  Pauling 1931b, Pauling 1932a, Pauling 1932b, 

Pauling 1939]. 

Inne podejście opisu wiązań chemicznych było oparte na teorii orbitali 

molekularnych. W interpretację i rozwój metody orbitali molekularnych zaangażowało się 

szereg najwybitniejszych naukowców: Hund, Mullikien, Herzberg, Hückel, Lennard-Jones, 

Roothan i inni. [Hund 1931, Mulikien 1932, Hückel 1934, Lenard-Jones 1934, Roothan 

1951] Główną zaletą zastosowania orbitali molekularnych do opisu wiązania chemicznego 

jest łatwość  w otrzymaniu wyników. Niestety podejście to posiada także wyraźne wady, 

np. opis układu, w którym zachodzi delokalizacja orbitali molekularnych powoduje,  

że analizowany obraz staje się trudny do zrozumienia, a w skrajnych przypadkach nie jest 

możliwa jego interpretacja.  
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Przedstawienie diagramu energetycznego orbitali molekularnych z orbitalami 

fragmentów, pomiędzy którymi analizujemy wiązanie, pozwala na dogłębną analizę 

charakteru tworzonego wiązania chemicznego. Podejście to zawdzięcza swój rozwój 

między innymi Fukui’emu, który opublikował podstawy teorii opisującej reaktywność 

węglowodorów aromatycznych za pomocą orbitali molekularnych substratów reakcji. 

[Fukui 1952, Fukui 1953, Fukui 1954] Metoda ta okazała się bardzo użyteczna, czego 

wyrazem była otrzymana przez Fukui’ego wspólnie z Roaldem Hoffmannem Nagroda 

Nobla w dziedzinie chemii.  

W celu klasyfikacji wiązań chemicznych w prosty sposób np.: jako „wiązania 

pojedyncze”, „podwójne” czy „potrójne” wprowadzono metody wyznaczania „rzędu 

wiązania”. Pojęcie to jest doskonale znane i często stosowane w języku chemii: „Rząd 

wiązania jest to parametr charakteryzujący wiązanie chemiczne, określone jako połowa 

różnicy między liczbą elektronów obsadzających orbitale wiążące a liczbą elektronów 

obsadzających orbitale antywiążące.” [PWN 2015] Warto jednak zwrócić uwagę,  

że pojęcie to silnie zależy od zdefiniowania fragmentów, pomiędzy którymi utworzone 

zostaje wiązanie chemiczne. Ponadto delokalizacja elektronów w układach  

np. pierścieniowych powoduje istotne problemy z interpretacją rządów wiązań. Problemy 

te stały się jednym z powodów sformułowania wielu alternatywnych metod wyznaczania 

rzędu wiązania, główne z nich zaproponowane zostały przez: Paulinga, [Pauling 1939] 

Wiberga, [Wiberg 1968] Mayera, [Mayer 1984] Ciosłowskiego [Ciosłowski 1991]  

oraz Nalewajskiego-Mrozka [Nalewajski 1994a, Nalewajski 1994b, Nalewajski 1996, 

Nalewajski 1997, Nalewajski 1998].  

Kolejne metody opisu wiązania chemicznego koncentrowały się na użyciu wielu 

pojęć mających na celu uproszczenia pojęcia wiązania chemicznego. Należy tu wymienić 

metody oparte na opisie wiązania chemicznego za pomocą lokalizacji elektronów  

w przestrzeni. Zaliczają się do niej metody używające funkcji Wanniera, [Wannier 1937] 

oraz wszystkie metody oparte na lokalizacji orbitali, spośród których największą 

popularność zyskały podejścia zaproponowane przez  Boysa [Boys 1960], Edmistona-

Ruedenberga [Edmiston 1963] czy Pipeka-Mezeya [Pipek 1989] Można także wyodrębnić 

szereg metod opartych na analizie oraz wizualizacji wiązania chemicznego przy użyciu 
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gęstości elektronowej lub jej pochodnych np. ELF [Savin 1997] czy SEDD. [De Silva 

2012] Kolejne metody używają innych pojęć do opisu wiązania chemicznego. Na przykład 

teoria Badera używa pojęcia atomu w molekule [Bader 1991] a teoria informacji używa 

informacji Fishera. [Nalewajski 2008] Istnieje również wiele innych sposobów opisu 

wiązania chemicznego, takich jak np.: teoria wiązań walencyjnych (VB, Wu 2011). 

Warto zauważyć, że metody opisu wiązania chemicznego oparte na gęstości 

elektronowej mają przewagę nad pozostałymi, ponieważ gęstość elektronową możemy 

zaobserwować za pomocą eksperymentu dyfrakcyjnego promieni rentgenowskich. 

Różnicowa gęstość elektronowa jest zdefiniowana jako różnica gęstości elektronowej 

całego układu i sumy gęstości elektronowej niezwiązanych atomów:  


N

i
i )()()( rrr  . (2.2) 

Ujemny znak różnicowej gęstości elektronowej pokazuje miejsce ubytku gęstości 

elektronowej po stworzeniu cząsteczki z atomów. Dodatni ładunek wskazuje miejsce 

akumulacji gęstości elektronowej. 

Koncepcja opisu wiązania chemicznego za pomocą różnicowej gęstości 

elektronowej będzie punktem wyjścia w kolejnym rozdziale.  
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2. 3. Opis wiązania chemicznego za pomocą orbitali naturalnych  
dla wartościowości chemicznej (NOCV); metoda ETS-NOCV. 

 

Różnicową gęstość elektronową z równania 2.2 można wyrazić poprzez funkcję 

bazy (analogicznie do równania 2.1.8):  

∆𝜌(𝒓) = ∑ ∑ ΔP𝜇𝜈𝜆𝜇
∗ (𝒓)𝜆𝜈(𝒓)

𝑀

𝜈

𝑀

𝜇

, (2.3.1) 

w oparciu zmiany w elementach macierzy gęstości (macierzy rzędów wiązań i ładunków), 

P, dla analizowanego układu i  rozpatrywanych fragmentów.  

Orbitale naturalne dla wartościowości chemicznej (NOCV, Mitoraj 2007) 

otrzymujemy poprzez diagonalizację macierzy różnicowej gęstości elektronowej ∆𝜌 .  

W bazie orbitali naturalnych NOCV ( 𝜓𝑘 ) różnicową gęstość elektronową możemy 

przedstawić jako: 

∆𝜌(𝒓) = ∑ 𝜈𝑖𝜓𝑖
2(𝒓)

𝑀

𝑖=1

. (2.3.2) 

W równaniu 2.3.2 sumowanie przebiega po wszystkich NOCV (i = 1, .., M).  

Opis wiązania w oparciu o NOCV jest szczególnie wygodny w przypadku 

podziału układu na dwa fragmenty molekularne.  Różnicowa gęstość elektronową 

wyrażona jest wówczas jako: 

∆𝜌(𝒓) = 𝜌𝐴𝐵(𝒓) − 𝜌𝐴(𝒓) − 𝜌𝐵(𝒓). (2.3.3) 

  W przypadku dwóch fragmentów NOCV tworzą zbiór par orbitali 

odpowiadających, to znaczy złożony z par funkcji odpowiadającym tej samej co do modułu 

wartości własne. Wyrażenie 2.3.2 można w takim przypadku zapisać jako: 




 
2/

1

2/

1

22 )()]()([)(
M

k
k

M

k
kkkv rrrr  , (2.3.4) 
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gdzie sumowanie przebiega po M /2 par NOCV. Należy podkreślić jednak, że znaczna 

większość wartości własnych jest bliska zeru; znaczący wkład wnosi jedynie kilka NOCV. 

W ten sposób różnicowa gęstość elektronowa rozłożona została na tzw. kanały  

NOCV, )(rk , które  można interpretować jako kanały przepływu ładunku, które 

najczęściej można łatwo interpretować. Wizualizacja różnicowej gęstości elektronowej 

charakterystycznej dla danej pary orbitali (∆𝜌𝑘) daje nam informację na temat kierunku 

przepływu ładunku w obrębie jednego kanału. Ujemny znak ∆𝜌𝑘 pokazuje ubytek gęstości 

elektronowej, dodatni znak wskazuje miejsce akumulacji gęstości elektronowej. Należy 

podkreślić, że pomimo dużej liczby otrzymanych orbitali naturalnych (zależy ona od liczby 

funkcji bazy) często istnieją kanały dominujące, opisujące pojedyncze składowe wiązania 

chemicznego.  

Wadą tej metody jest arbitralność podziału układu na fragmenty. W analizie 

reaktywności układów molekularnych często jednak jesteśmy w stanie wyodrębnić pewien 

sposób podziału uwypuklający interesujące wiązanie lub wiązania chemiczne. Należy 

wszelako pamiętać, że otrzymany wynik jest bardzo silnie zależny od założonego podziału 

na fragmenty.  

Zastosowanie podziału na fragmenty pozwala także na dyskusję energii 

oddziaływania pomiędzy nimi a także - po zastosowaniu schematu dekompozycji energii   

- zinterpretowanie składowych takiej dekompozycji. Całkowitą energię oddziaływania 

przedstawiamy jako różnicę energii całego układu i pojedynczych fragmentów  

w optymalnych geometriach. 

Δ𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐸𝐴𝐵 − 𝐸𝐴 − 𝐸𝐵 .   (2.3.5) 

Energię całkowitą oddziaływania Δ𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 możemy podzielić na energię 

dystorsji fragmentów Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡  i pozostałą energię oddziaływania Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . Energia dystorsji 

każdego z fragmentów jest różnicą energii fragmentów w geometrii w jakiej buduje  

on układ E’A /E’B i geometrii optymalnej EA /EB, a energia oddziaływania jest różnicą 

energii układu i izolowanych fragmentów w geometrii układu.    

Δ𝐸𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡 + Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐸′
𝐴

+ 𝐸′𝐵 − 𝐸𝐴 − 𝐸𝐵) + (𝐸𝐴𝐵 − 𝐸′
𝐴 − 𝐸′

𝐵) . (2.3.6) 

Powstało wiele schematów dekompozycji energii oddziaływania mających na celu 

ilościowy opis charakteru wiązania fragmentów. Jedna z pierwszych analiz składowych 
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energii oddziaływania w dimerze, została zaproponowana przez Morokumę [Morokuma 

1976] i z pewnymi modyfikacjami jest używana do dziś. Przez lata powstało wiele różnych 

metod dzielących energię oddziaływania fragmentów na składowe. [Foster 1980, Hayes 

1984, Bagus 1984, Stevens 1987, Sokalski 1988, Frey 1989, Sokalski 1991, Jeziorski 1994, 

Bickelhaupt 2000]  

W niniejszej pracy wykorzystywana jest metoda dekompozycji energii Zieglera-

Rauka. (ETS, ang. Extended Transition State, metoda Zieglera-Rauka, Ziegler 1977, 

Ziegler 1979a, Ziegler 1979b), ze względu na jej wykorzystanie, w połączeniu z analizą 

orbitali NOCV, w podejściu ETS-NOCV. [Mitoraj 2009]    

W metodzie ETS Zieglera-Rauka, energia oddziaływania pomiędzy fragmentami 

w geometriach takich jak w całym układzie, Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, dzielona jest na przyczynki o  prostej 

interpretacji fizycznej: 

Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Δ𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 + Δ𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏,  (2.3.7) 

gdzie, Δ𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡  jest składową elektrostatycznego oddziaływania pomiędzy dwoma 

fragmentami z niezaburzoną strukturą elektronową; Δ𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 jest energią destabilizującego 

oddziaływania pomiędzy orbitalami zajętymi dwóch fragmentów; Δ𝐸𝑜𝑟𝑏  jest związany  

z energią oddziaływania pomiędzy orbitalami fragmentów, prowadzącego do utworzenia 

ostatecznych, optymalnych orbitali molekularnych całego układu. 

W energii oddziaływania pomiędzy fragmentami (Δ𝐸′𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) możemy dodatkowo 

uwzględnić także zmianę energii odziaływania dyspersyjnego Van der Waalsa:  

Δ𝐸′𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 = (Δ𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 + Δ𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏) + Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝, (2.3.8) 

gdzie Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 stanowi różnicę pomiędzy energią dyspersyjną całej cząsteczki a energiami 

dyspersyjnymi izolowanych fragmentów. Wielkości te można wyznaczyć np.: za pomocą 

półempirycznej poprawki Grimmego. [Grimme 2010]  

Metoda ETS-NOCV pozwala dalej rozłożyć energię oddziaływania orbitalnego, 

Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 , na składowe k
orbE  , odpowiadające kanałom przepływu ładunku NOCV 

określonym równaniem 2.3.4 , k   [Mitoraj 2009]:  



34 
 




 
2/

1
,

2/

1
, ][

M

k

k
orb

TS
kk

M

k

TS
kkkorb EFFvE . (2.3.9) 

W powyższym równaniu, jak w równaniu 2.3.4, kv  oznacza wartości własne NOCV,  

a TS
kkF ,  to diagonalne elementy macierzy Kohna-Shama przedstawione w bazie orbitali 

naturalnych dla wartościowości chemicznej. Należy dodatkowo wyjaśnić, że analiza  

ETS-NOCV, tak jak oryginalna metoda Zieglera-Rauka bazuje na pojęciu gęstości 

elektronowej „stanu przejściowego” czyli średniej gęstości elektronowej całej cząsteczki  

i sumy fragmentów.  Idee podejścia ETS-NOCV podsumowuje rysunek 2.3.1.  

 

 
Rysunek 2.3.1. Schemat przedstawiający możliwość dekompozycji energii i gęstości 

różnicowej na składowe k do wiązania chemicznego. 

 

Na koniec, aby przybliżyć Czytelnikowi interpretację ETS-NOCV, na rysunku 

2.3.2 przedstawiona jest analiza wiązania w prostym kompleksie metallorganicznym, 

modelowym kompleksie etylenu z kationem trichlorotytanowym (TiCl3et+). Rozpatrywane 

w tym miejscu fragmenty to cząsteczka etylenu i kation trichlorotytanowy; analizowane 

jest wiązanie pomiędzy tymi fragmentami  Na rysunku przedstawiono cztery orbitale 

NOCV (1, -1, 2, -2), które tworzą dwie pary orbitali odpowiadających, 

  |ν1| = |ν-1| = 0,54 oraz |ν2| = |ν-2| = 0,17. W każdej z tych par, orbital o  ujemnej wartości 

własnej ma charakter orbitalu antywiążącego, a orbital  o wartości dodatniej  charakter 

orbitalu wiążącego. Orbitale pierwszej pary mają symetrię  (1, -1) , a drugiej pary  

(2, -2), w odniesieniu do opisywanego wiązania pomiędzy fragmentami. 
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Pierwsza para orbitali NOCV (1, -1) definiuje składową różnicowej gęstości 

elektronowej, 1, która przedstawia ubytek gęstości elektronowej w cząsteczce etylenu  

w obszarze wiązania podwójnego, a także akumulację gęstości elektronowej w obszarze 

wokół atomu tytanu. Druga para orbitali NOCV (2, -2) wyznacza składową różnicowej 

gęstości elektronowej, 2. Kanał ten przedstawia akumulację gęstości elektronowej 

pomiędzy atomami węgla i atomami chloru przy jednoczesnym ubytku gęstości 

elektronowej na tych atomach. Całkowita różnicowa gęstość elektronowa jest w bardzo 

dobrym przybliżeniu odtworzona przez dwie pierwsze składowe. Warto zwrócić uwagę,  

ze bez analizy poszczególnych kanałów nie jest możliwe szczegółowe scharakteryzowanie 

zaobserwowanego wiązania pomiędzy fragmentami w oparciu tylko o całkowitą różnicową 

gęstość elektronową, na przykład, trudno wyrokować o istnieniu, bądź nieistnieniu 

składowej . 

Na rysunku 2.3.2 przedstawione są także wartości przyczynków do energii 

oddziaływania orbitalnego ETS-NOCV.  W  przypadku analizowanego wiązania, składowa 

jest zdecydowanie dominująca Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
1  = -27,6 kcal/mol jest większe od drugiej 

składowej  Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
2  = - 3,7 kcal/mol.  

Nieco bardziej złożony przykład zastosowania metody ETS-NOCV,  

ze szczególnym naciskiem na jej porównanie z obrazem MO, zostanie zaprezentowany  

w kolejnym rozdziale na przykładzie analizy wiązania pomiędzy monomerami w dimerach 

kompleksów imidowych metali (II): {M(μ-NAr#)}2 [M = Ge, Sn, Pb; Ar# =  

C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-R3)2; R = Me, iPr]. Metoda ETS-NOCV będzie wykorzystywana 

także w dalszych rozdziałach pracy. 
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Rysunek 2.3.2. Przykład zastosowania metody ETS-NOCV w analizie wiązania pomiędzy 

etylenem a TiCl3
+ w modelowym kompleksie TiCl3et+. W górnej części rysunku 

zaprezentowano schemat podziału układu na dwa fragmenty następnie przedstawiono 

orbitale NOCV:  -1, 1, -2 i 2. W dolnej części rysunku zaprezentowano dwa główne 

kanały przepływu ładunku, 1 i 2, oraz całkowitą różnicową gęstość elektronową,   

Różnicową gęstość elektronową wyrysowano na konturze izopowierzchni  = 0,001 a.u., 

orbitale NOCV wyrysowano na konturze izopowierzchni  = 0,05 a.u. 
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3. Przykład opisu wiązania chemicznego za pomocą metody 

ETS-NOCV: teoretyczne badania oddziaływania pomiędzy 

monomerami M(μ-NAr#) w kompleksach metali (II)  

{M(μ-NAr#)}2 [M = Si, Ge, Sn, Pb; Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-

2,4,6-R3)2; R = Me, iPr].  

 

3. 1. Wprowadzenie. 
 

W niniejszym rozdziale zostanie zaprezentowana analiza oddziaływania pomiędzy 

monomerami M(μ-NAr#) w dimerach kompleksów metali (II) {M(μ-NAr#)}2 [M = Si, Ge, 

Sn, Pb; Ar#=C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-R3)2; R = Me, iPr] ze szczególnym uwzględnieniem 

metody ETS-NOCV. Jednym z głównych celów tego rozdziału jest przedstawienie 

przykładu zastosowania tej metody w interpretacji wiązania chemicznego w bardziej 

złożonym układzie, a w szczególności komplementarności metody bazującej na orbitalach 

naturalnych dla wartościowości chemicznej i teorii orbitali molekularnych.  

Przedmiotem badań przedstawianych w tym rozdziale są dimerowe układy 

cykliczne, składające się z dwóch monomerów zawierających pierwiastki grupy 14 [Si, Ge, 

Sn, Pb] oraz ligandy imidowe (rysunek 3.1).  

 

Rysunek 3.1. Dimery kompleksów imidowych metali (II): {M(μ-NAr#)}2 [M = Ge, Sn, Pb; 
Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-R3)2; R = Me, iPr];   180 dla M = Si,Ge,   140  
dla M = Sn, Pb. 
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Dimery układów imidowych od kilku lat są przedmiotem badań 

eksperymentalnych. Potwierdzono stabilność układów z ciężkimi pierwiastkami 14 grupy 

(Ge, Sn, Pb) [Merrill 2010a] oraz zaobserwowano, że układy krzemowe i germanowe 

posiadają  płaskie centrum metaloorganiczne w przeciwieństwie do związków 

zawierających cynk i ołów. [Ghadwal 2011] Scharakteryzowane zostały także związki  

z modyfikacjami strukturalnymi np. posiadające podstawniki iso-propylowe w miejscu 

metylowych. [Merrill 2010b].  

Głównym celem tej części badań było opisanie wiązania w centrum 

metaloorganicznym za pomocą metody ETS-NOCV oraz diagramów orbitali 

molekularnych. Ponadto w  niniejszym rozdziale zostanie przedstawione wyjaśnienie 

eksperymentalnie zaobserwowanych różnic strukturalnych dla centrów metaloorganicznych 

badanych związków, ponadto opisany zostanie wpływ podstawnika iso-propylowego  

na oddziaływanie pomiędzy monomerami. 

Przedstawione zostaną również główne wnioski uzyskane z badań nad sposobem 

wiązania się monomerów, zachowaniem płaskiej struktury centrum imidowego  

oraz wpływem grup iso-propylowych na oddziaływanie pomiędzy monomerami. Pozostałe 

wyniki analizy dimerowych kompleksów imidowych metali (II) {M(μ-NAr#)}2  

[M = Si, Ge, Sn, Pb; Ar#=C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-R3)2; R=Me, iPr] takie jak określenie 

wpływu drgań termicznych na energie oddziaływania w dimerze są przedstawione  

w publikacji Analysis of the Bonding between Two M(μ-NAr#) Monomers in the Dimeric 

Metal(II) Imido Complexes {M(μ-NAr#)}2 [M = Si, Ge, Sn, Pb; Ar# = C6H3‑2,6-(C6H2‑

2,4,6‑R3)2]. The Stabilizing Role Played by R = Me and iPr; Mateusz Brela, Artur 

Michalak, Philip P. Power, Tom Ziegler,  Inorg. Chem. 2014, 53, strony: 2325−2332.  

Podsumowując głównym celem tego rozdziału jest zaprezentowanie interpretacji 

wyników metody ETS-NOCV w opisie wiązania w złożonych układach, na przykładzie 

wiązania pomiędzy monomerami M(μ-NAr#) w badanych dimerach {M(μ-NAr#)}2, a także 

porównanie opisu wiązania w oparciu o orbitale naturalne dla wartościowości chemicznej  

z opisem w ramach teorii orbitali molekularnych. Szczegółowe cele przeprowadzonych 

badań teoretycznych, przedstawionych w tym rozdziale, obejmowały również: 
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 wyjaśnienie zachowania płaskiej struktury przez układy krzemowe  

i germanowe w porównaniu do układów cynowych i ołowiowych; 

 opis roli podstawnika izopropylowego w zmianie oddziaływania pomiędzy 

monomerami. 
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3. 2. Szczegóły obliczeniowe. 
 
Całość obliczeń wykonano za pomocą programu ADF [Amsterdam Density 

Functional, te Velde 2001] przy użyciu baz typu Slatera z uwzględnieniem trzech funkcji 

radialnych dla orbitalu danej podpowłoki wzbogaconych o jeden zestaw funkcji 

polaryzacyjnych (TZP). 

Obliczenia wykonano przy użyciu funkcjonału gradientowego BP86 składającego 

się z części korelacyjnej Perdew’ego [Perdew 1986] oraz części wymiennej Becke’go 

[Becke 1986]. Zastosowano także półempiryczną poprawkę dyspersyjną do opisu słabych 

oddziaływań van der Waalsa. [Grimme 2010]  
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3. 3. Wiązanie pomiędzy Ge(μ-NAr#) w dimerze {Ge(μ-NAr#)}2  
[Ar#=C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-Me3)2]. 

 

W celu głębszego zrozumienia oddziaływań występujących pomiędzy 

monomerami w badanych układach dimerowych w pierwszym kroku wykonano analizę 

diagramów orbitalnych, a następnie wykonano analizę ETS-NOCV oddziaływania 

pomiędzy merami dla modelowego dimeru {Ge(-NH)}2. Wyniki otrzymane dla układu 

modelowego zostały porównane z obrazem wiązania w układzie ,,rzeczywistym”,  

tj. dimerze {Ge(μ-NAr#)}2 [Ar#=C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-Me3)2]. Na wstępie omówione 

zostaną diagramy orbitalne każdej ze składowych wiązania. W drugiej części rozdziału, 

przedstawiona zostanie analiza wiązania pomiędzy monomerami za pomocą analizy  

ETS-NOCV.  

 

3.3.1. Opis wiązania pomiędzy monomerami Ge(-NH)  
w dimerze {Ge(-NH)}2 za pomocą teorii orbitali molekularnych.  
 

Orbitale molekularne fragmentów biorące udział w tworzeniu wiązania pomiędzy 

monomerami znajdują się w płaszczyźnie równoległej (rysunek 3.3.1.) lub prostopadłej 

(rysunek 3.3.3.) do centrum metaloorganicznego. Każdy z fragmentów posiada dwa 

orbitale zajęte , które są przesunięte w stronę atomu azotu oraz dwa orbitale wirtualne *, 

które są przesunięte w stronę atomu germanu.   

Na rysunku 3.3.1. przedstawione są składowe wiązania „równoległe”  

do płaszczyzny centrum metaloorganicznego. Po prawej i lewej stronie rysunku 

przedstawione są po dwa orbitale zajęte (||)  i wirtualne (*
||) każdego z fragmentów  

Ge(μ-NH). W centralnej części diagramu znajdują się dwa wiążące (1 i 2)  

i dwa antywiążące (*1 i *2) orbitale molekularne. 

Każdy z powstałych orbitali układu można wyrazić za pomocą kombinacji 

liniowej orbitali odpowiednich fragmentów. Pierwszy z orbitali wiążących (1) jest sumą 

orbitali || fragmentów. Drugi orbital wiążący (2) jest kombinacją orbitali wirtualnych *|| 
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z niewielkim dodatkiem orbitali wirtualnych ||. Analogicznie, pierwszy z orbitali 

antywiążących, *1 powstał poprzez nakładanie się orbitali ||. Drugi z orbitali 

antywiążących *2 jest kombinacją liniową orbitali  *||. Na rysunku 3.3.2. przedstawiono 

orbitale molekularne badanego układu {Ge(μ-NAr#)}2 [Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-Me3)2].  

Orbitale fragmentów, które są zlokalizowane w płaszczyźnie prostopadłej  

do centrum metaloorganicznego (), tworzące wiązanie o symetrii , przedstawione są  

na rysunku 3.3.3. Po prawej i lewej stronie rysunku zaprezentowano orbitale dwóch 

fragmentów M(μ-NH).  

W centralnej części diagramu przedstawiono cztery orbitale o symetrii   

(rysunek 3.3.3). Dwa z nich wykazują charakter wiążący, natomiast dwa kolejne 

antywiążący. Orbital 1 jest sumą dwóch orbitali   fragmentów. Orbital 2  

jest kombinacją wszystkich czterech orbitali fragmentów, sumą dwóch orbitali * oraz 

różnicą orbitali   każdego z fragmentów; w zapisie kombinacji liniowej: 

 𝜋1 = (𝑐1𝜋⊥
′ − 𝑐2𝜋⊥

′′) + (𝑐3𝜋⊥
∗′ + 𝑐4𝜋⊥

∗′′).  Zaobserwować można  większy udział zajętych 

orbitali  , niż orbitali wirtualnych *. Wśród orbitali antywiążących, orbital *1  

jest kombinacją wszystkich czterech orbitali fragmentów, sumą orbitali * oraz różnicą 

orbitali  , 𝜋2 = (𝑐1𝜋⊥
′ + 𝑐2𝜋⊥

′′) − (𝑐3𝜋⊥
∗′ − 𝑐4𝜋⊥

∗′′), zaś drugi z orbitali antywiążących, 

*2  jest prostą różnicą orbitali * fragmentów. Na rysunku 4.3.4. porównano orbitale 

molekularne układu {Ge(μ-NAr#)}2  [Ar#=C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-Me3)2] z analogicznymi 

orbitalami z diagramu molekularnego układu modelowego {Ge(μ-NH)}2. 
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Rysunek 3.3.1. Diagram orbitali molekularnych o symetrii . 
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Rysunek 3.3.2 Po lewej stronie każdego z konturów orbitali molekularne dimeru  
{Ge(μ-NAr#)}2 o symetrii  oraz fragmentów (Ge(μ-NAr#)) przedstawiono schematyczną 
reprezentację używano na diagramach orbitali (rysunek 4.3.1). Wyniki zaprezentowano  

na konturze izopowierzchni  = 0,01. 
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Rysunek 3.3.3. Diagram orbitali molekularnych o symetrii . 
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Rysunek 3.3.4. Po lewej stronie każdego z konturów orbitali molekularne dimeru  
{Ge(μ-NAr#)}2 o symetrii  oraz fragmentów (Ge(μ-NAr#)) przedstawiono schematyczną 
reprezentację używano na diagramach orbitali (rysunek 4.3.3). Wyniki zaprezentowano  

na konturze izopowierzchni  = 0,01.  
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3.3.2. Opis wiązania pomiędzy monomerami Ge(μ-NH)  
w dimerze {Ge(μ-NH)}2  za pomocą metody ETS-NOCV. 

 

Wyniki analizy ETS-NOCV zostaną zaprezentowane podobnie jak w przykładzie 

z rozdziału 3. Zostaną one wzbogacone o porównanie orbitali NOCV z orbitalami 

molekularnymi fragmentów. Wyniki analizy ETS-NOCV układu modelowego  

{Ge(μ-NH)}2 zostały przedstawione na rysunku 3.3.5.  

W części a rysunku 3.3.5. przedstawione zostały orbitale molekularne dwóch 

fragmentów. W płaszczyźnie centrum metaloorganicznego występują orbitale HOMO-1  

i LUMO natomiast poza płaszczyzną orbitale HOMO i LUMO+1.  

W części b rysunku 3.3.5 zaprezentowano pary orbitali naturalnych  

dla wartościowości chemicznej będące wynikiem analizy ETS-NOCV. W pierwszej 

kolumnie przedstawiono orbitale NOCV o symetrii  (odpowiednio: -1 i 1), drugiej 

kolumnie zaprezentowano orbitale o symetrii  (odpowiednio: -2 i 2). Przedstawione 

orbitale możemy zinterpretować jako kombinację liniową orbitali fragmentów 

zaprezentowanych w części a. Na przykład orbital -1 jest sumą orbitali HOMO-1  

obu fragmentów, natomiast orbital 1 możemy zinterpretować jako sumę orbitali LUMO. 

Przedstawione na rysunku wartości własne orbitali naturalnych dla wartościowości 

chemicznej pozwalają na ilościowe porównanie przepływu elektronów w każdym  

z przedstawionych kanałów. Należy zauważyć, że wartość własna niesie informację jaka 

część różnicowej gęstości elektronowej jest opisywana przez analizowane orbitale.  

Dla kanału o symetrii  (wartość własna: 1,37) następuje większy przepływ ładunku  

niż dla kanału o symetrii  (wartość własna: 0,95).  

Pierwsza kolumna części c rysunku 3.3.5. przedstawia różnicową gęstość 

elektronową dla kanału . Zaobserwowano dla niej wyraźne przeniesienie ładunku  

z atomów azotu na atomy germanu (na rysunku zaznaczone to zostało strzałkami).  

W obrazie orbitalnym opisuje ona przeniesienie ładunku pomiędzy orbitalami HOMO-1  

i LUMO dwóch fragmentów. W przypadku składowej  różnicowej gęstości elektronowej 

obserwujemy natomiast  donację zwrotną z atomów germanu na atomy azotu  

(rysunek 3.3.5. część c). 



48 
 

Warto podkreślić, że analiza oddziaływania w układzie modelowym dała bardzo 

podobny obraz dla układów {M(μ-NAr#)}2 [M = Ge, S n, Pb; Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-

R3)2; R = Me, iPr]. Na rysunku 3.3.6 przedstawiono trzy kanały energii odziaływania 

orbitalnego: ,  oraz pozostałą część związaną z polaryzacją fragmentów  

dla przykładowego układu {M(μ-NAr#)}2 [M = Ge; Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-R3)2;  

R = Me]. 

Dekompozycja energii oddziaływania pomiędzy wybranymi fragmentami przy 

zastosowaniu metody ETS-NOCV daje nam dodatkowo informację o energii składowych 

oddziaływania orbitalnego. W przypadku wiązania pomiędzy monomerami {Ge(μ-NAr#)}2 

energia składowej  jest o rząd wielkości większa od energii składowej  (odpowiednio:  

-152 kcal/mol i -33 kcal/mol). Część związana z polaryzacją fragmentów (Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝑟𝑒𝑠𝑡)  

jest prawie dwukrotnie większa niż składowa  (tabela 3.4.). 
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Rysunek 3.3.5. Panel a: wyniki analizy orbitali granicznych dla monomerów modelowego 
układu {Ge(-NH)}2; panel b: pierwsze dwie pary oritali NOCV, panel c: przepływ 
ładunku pomiędzy fragmentami za pomocą różnicowej gęstości elektronowej. Różnicową 

gęstość elektronową na konturze izopowierzchni  = 0,002. 
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Rysunek 3.3.6. Różnicowa gęstość elektronowa dla trzech składowych energii 
odziaływania orbitalnego: ,   i części pozostałej odpowiadającej polaryzacji fragmentów 
Ge(μ-NAr#) w dimerze {Ge(μ-NAr#)}2 [Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-Me3)2. Różnicową 

gęstość elektronową wyrysowano na konturze izopowierzchni  = 0,002. Kolor niebieski 
odpowiada regionowi akumulacji gęstości elektronowej, kolor czerwony charakteryzuje 
region odpływu gęstości elektronowej. Energie zostały podane w kcal/mol. 
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3. 4. Analiza czynników powodujących zachowanie płaskiej 
struktury przez układy krzemowe i germanowe  
w przeciwieństwie do układów cynkowych i ołowiowych. 

 

Po opisaniu wiązania między monomerami M(μ-NAr#) w układach dimerowych 

{M(μ-NAr#)}2 [M = Si, Ge, Sn, Pb; Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-Me3)2] przeanalizowano 

czynniki wpływające na zachowanie płaskiej struktury centrum imidowego. Dane 

eksperymentalne pokazują, że pochodne krzemowe i germanowe są płaskie w odróżnieniu 

od pochodnych cynowych i ołowiowych. (rysunek 3.1, kolorem czerwonym zaznaczono 

analizowany kąt dwuścienny). 

W pierwszej kolejności wykonano analizę ETS-NOCV oddziaływania pomiędzy 

monomerami we wszystkich badanych dimerach, wyniki zebrano w tabeli 3.4. Energia 

oddziaływania orbitalnego dla kanału  (Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋 ) zmienia się nieznacznie dla analizowanych 

układów (od -38 kcal/mol dla Si do -29 kcal/mol dla Pb). Dla energii kanału , (Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜎 ) 

zaobserwowano znaczną różnicę, energia ta wynosi -188 kcal/mol dla {Si(μ-NAr#)}2,  

a dla {Pb(μ-NAr#)}2 -79 kcal/mol. Pozostała część energii oddziaływania obejmuje 

składową Pauliego (EPauli) i energię oddziaływania elektrostatycznego fragmentów 

(Eelstat). W literaturze często analizowana jest ich suma, która nazywana jest energią 

steryczną (Esteric). [Ziegler 1988, Mitoraj 2007, Collins 2008, Gao 2011, Fang 2014]  

W analizie oddziaływania pomiędzy dwoma neutralnymi fragmentami jest ona najczęściej 

destabilizująca. W tym przypadku  energia steryczna staje się coraz mniej destabilizująca 

od 234 kcal/mol dla układów z krzemem do 83 kcal/mol dla układów z ołowiem. Pozostałe 

składowe energii oddziaływania nie wykazują zdecydowanych trendów podczas 

porównywania poszczególnych układów. Na tej podstawie możemy wyciągnąć wniosek,  

że główną składową energii oddziaływania pomiędzy fragmentami  odpowiedzialną  

za zachowanie płaskiej struktury centrum jest energia składowej  oddziaływania 

orbitalnego oraz część steryczna oddziaływania. Wyniki pokazały, że dla atomów lekkich 

takich jak krzem i german dominującym czynnikiem jest oddziaływanie orbitalne 

(składowa ), natomiast dla cięższych pierwiastków znaczenia nabiera składowa steryczna, 

która staje się mniej destabilizująca dla struktur nie płaskich. 
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 W ramach prezentowanych badań, wykonana została także analiza zmian 

składowych energii oddziaływania wzdłuż współrzędnej zdefiniowanej jako kąt 

dwuścienny w centrum metalicznym   (rysunek 3.1.). Rysunek 3.4.1 prezentuje analizę 

zmian energetycznych dla cząsteczki  {Ge(μ-NAr#)}, rysunek 3.4.2. przedstawia 

analogiczne wyniki dla układu zawierającego atomy cyny. Składowa oddziaływania 

orbitalnego i energia steryczna wykazują taki sam przebieg przy zmianie kąta 

dwuściennego. Dla każdego z układów obserwujemy minimum destabilizującej sterycznej 

składowej energii dla struktur zgiętych, w której =120. Dla tej samej wartości kąta  

energia składowej  oddziaływania orbitalnego ( Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
1 ) jest najbardziej stabilizująca. 

Efektem tego jest osiągnięcie minimum przez całkowitą energię oddziaływania 

 dla układów z germanem w przypadku struktury płaskiej. Dla układów z cięższymi 

pierwiastkami (M=Sn, Pb) składowa steryczna dominuje nad składowymi energii 

oddziaływania orbitalnego, co powoduje preferencje struktur o niepłaskim centrum 

metaloorganicznym. 

Tabela 3.4. Wynik analizy ETS-NOCV oddziaływania pomiędzy monomerami  
w dimerowych kompleksach imidowych metali (II){M(μ-NAr#)}2 [M = Si, Ge, Sn, Pb; 
Ar#=C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-Me3)2]a. Energia została podana w kcal/mol. 

aΔ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Δ𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 + Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 + Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡; Δ𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 = Δ𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + Δ𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡;  

Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 = Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜎 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏

𝜋 +Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝑟𝑒𝑠𝑡. 

M Etotal
 EPauli Eelstat Esteric Edisp Edist Eorb Δ𝐸𝑜𝑟𝑏

𝜎  Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋  Δ𝐸𝑜𝑟𝑏

𝑟𝑒𝑠𝑡

Si -52,67 525,87 -291,48 234,39 -22,81 44,82 -309,06 -188,37 -38,19 -82,50 

Ge -54,81 439,83 -261,81 178,02 -22,52 35,72 -246,03 -151,88 -32,99 -61,16 

Sn -66,40 342,72 -233,15 109,57 -20,04 30,97 -186,90 -104,92 -30,67 -51,30 

Pb -72,33 295,18 -212,68 82,50 -24,48 27,15 -157,50 -78,79 -29,44 -49,27 
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Rysunek 3.4.1. Wynik analizy ETS-NOCV oddziaływania pomiędzy monomerami  
w dimerowych kompleksach imodowych metali (II){Ge(μ-NAr#)}2 [Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-
2,4,6-Me3)2] jako funkcja kąta dwuściennego N-Ge-Ge-N, .  

 

Rysunek 3.4.2. Wynik analizy ETS-NOCV oddziaływania pomiędzy monomerami  
w dimerowych kompleksach imodowych metali (II){Sn(μ-NAr#)}2 [Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-
2,4,6-Me3)2] jako funkcja kąta dwuściennego N-Sn-Sn-N, .  



54 
 

3. 5. Wpływ zamian strukturalnych na oddziaływanie pomiędzy 
monomerami w badanych dimerach. 

 

Celem kolejnego podrozdziału jest opis wpływu modyfikacji strukturalnych  

na energię oddziaływania pomiędzy monomerami. Przeanalizowano wpływ podstawienia 

grup metylowych przez grupy iso-propylowe na charakter wiązania w centrum 

metaloorganicznym. W tym celu przeprowadzono obliczenia dla dimerów {M(μ-NAr#2)}2 

[M = Si, Ge, Sn, Pb; Ar#2 = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-iPr3)2]. Warto zwrócić uwagę, że układy 

te posiadały po 174 atomy. Struktury po optymalizacji zostały przedstawione na rysunku 

3.5.1.  

Analiza oddziaływania pomiędzy fragmentami M(μ-NAr#2) pokazała,  

że zastąpienie grup metylowych iso-propylowymi powoduje zwiększenie energii 

oddziaływana pomiędzy monomerami (stabilizację) o ok. 5 kcal/mol. Największy efekt jest 

widoczny dla związków zawierających Si, Ge i Pb (różnica w energii oddziaływania 

pomiędzy fragmentami dla pochodnych z grupami metylowanymi a związków  

z podstawnikami iso-propylowymi wynosi 7 kcal/mol). Najmniejszy efekt, różnica  

4 kcal/mol, widoczny jest dla układów {Sn(μ-NAr#2)}2. W tabeli 3.5. przedstawiono wyniki 

analizy ETS-NOCV dla pochodnych iso-propylowych badanych układów. Porównując 

składowe oddziaływania z układami metylowanymi (tabela 3.4) możemy zaobserwować,  

że największa różnica jest widoczna w energii oddziaływania dyspersyjnego  

van der Waalsa, która jest o ponad 20 kcal/mol bardziej stabilizująca dla układów  

z grupami iso-propylowymi od odpowiednich pochodnych metylowanych. Warto zwrócić 

uwagę, że nie zaobserwowano zasadniczych zmian w charakterze wiązania pomiędzy 

fragmentami, o czym świadczy brak znaczących różnic w pozostałych składowych energii 

oddziaływania. Różnica w pozostałych składowych energii oddziaływania jest dwukrotnie 

mniejsza niż zmiana energii oddziaływania dyspersyjnego. Nie zmienia się również obraz 

wiązania chemicznego przedstawionego za pomocą składowych  i  różnicowej gęstości 

elektronowej (rysunek 3.5.2). 
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Tabela 3.5. Wynik analizy ETS-NOCV oddziaływania pomiędzy monomerami  
w dimerowych kompleksach imidowych metali (II){M(μ-NAr#2)}2 [M = Si, Ge, Sn, Pb; 
Ar#=C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-iPr3)2]. Energia została podana w kcal/mol. 

𝑎Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Δ𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 + Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 + Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑡;  Δ𝐸𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑐 = Δ𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + Δ𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡;  

Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 = Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜎 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏

𝜋 +Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝑟𝑒𝑠𝑡. 

 
Rysunek 3.5.1. Zoptymalizowane struktury {M(μ-NAr#)}2 [M = Ge, Sn, Pb; Ar# =  
C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-R3)2,R = Me, iPr].  

M Etotal EPauli Eelstat Esteric Edisp Edist Eorb Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜎  Δ𝐸𝑜𝑟𝑏

𝜋  Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝑟𝑒𝑠𝑡

Si-iPr -59,30 564,85 -305,45 259,40 -49,74 51,22 -320,19 -185,97 -38,93 -95,29 

Ge-iPr -61,52 470,85 -271,10 199,75 -49,12 44,65 -256,80 -150,51 -32,92 -73,37 

Sn-iPr -70,78 375,22 -243,56 131,66 -44,61 37,78 -195,61 -107,54 -28,18 -59,89 

Pb-iPr -79,05 314,13 -217,83 96,30 -46,00 32,12 -161,46 -75,75 -26,82 -58,89 
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Rysunek 3.5.2. Różnicowa gęstość elektronowa dla trzech składowych energii 
odziaływania orbitalnego: ,   i części pozostałej odpowiadającej polaryzacji fragmentów 
Ge(μ-NAr#) w dimerze {Ge(μ-NAr#)}2 [Ar# = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-iPr3)2] Różnicową 
gęstość elektronową wyrysowano na konturze izopowierzchni ρ = 0,002. Kolor niebieski 
odpowiada regionowi akumulacji gęstości elektronowej, kolor czerwony charakteryzuje 
region odpływu gęstości elektronowej.  

  



57 
 

3. 6. Wnioski. 
 

Warto podkreślić, że obraz wiązania pomiędzy fragmentami M(μ-NAr#)  

w dimerze {M(μ-NAr#)}2 (M = Si, Ge, Sn, Pb) otrzymany za pomocą metody ETS-NOCV 

jest komplementarny do obrazu otrzymanego z diagramów orbitalnych (teorii orbitali 

granicznych). Używając diagramów orbitalnych przeanalizowano cztery orbitale 

molekularne o symetrii  i , bezpośrednio zaangażowane w tworzenie wiązań pomiędzy 

fragmentami. W przypadku metody ETS-NOCV mamy do czynienia z dwoma parami 

silnie zlokalizowanych orbitali odpowiadających, które tworzą dwa dominujące kanały 

przeniesienia elektronu. Użycie metody ETS-NOCV pozwoliło wyznaczyć energię każdej  

z zaobserwowanych składowych oddziaływania orbitalnego.  

 Zastosowanie obu metod pozwala na głębsze zrozumienie użytej metodologii  

i charakteru opisywanego wiązania. Możliwa jest także lepsza interpretacji orbitali 

odpowiadających jako orbitali granicznych fragmentów. Jednoczesne użycie analizy  

ETS-NOCV z podejściem wypływającym z teorii orbitali granicznych, pozwoliło 

przeprowadzić szczegółową analizę wiązania pomiędzy monomerami M(μ-NAr#)  

w badanych strukturach dimerowych {M(μ-NAr#)}2.  

Zastosowanie metody ETS-NOCV pozwoliło na wyjaśnienie eksperymentalnie 

zaobserwowanych trendów w zachowaniu płaskiej struktury centrum metaloogranicznego 

badanych układów. Wykazano, że energia oddziaływania sterycznego preferuje struktury 

niepłaskie, natomiast energia składowej  oddziaływania orbitalnego jest najbardziej 

stabilizująca dla układów o płaskim centrum metaloorganicznym. Na tej podstawie można 

zauważyć, że wiązanie  determinuje płaską strukturę centrum w przypadku M = Si, Ge. 

Niepłaska struktura centrum jest efektem destabilizującej energii oddziaływania 

sterycznego. Dla układów zawierających metale cięższe: M = Sn i Pb zaobserwowano,  

że wiązanie o symetrii  charakteryzuje się dużo mniejszą energią od wiązania  

o symetrii .  

Przy wykorzystaniu metody ETS-NOCV opisano wpływ zmian strukturalnych  

na charakter oddziaływania pomiędzy monomerami. Zaobserwowano, że podstawniki 
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izopropylowe stabilizują układy dimerowe poprzez oddziaływanie dyspersyjne  

van der Waalsa. Średnio stabilizacja ta wynosi ok. -45 kcal/mol dla układów  

z podstawnikiem izopropylowym w porównaniu do ok. -20 kcal/mol dla układów  

z podstawnikami metylowy 
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4. Modelowanie związku pomiędzy strukturą a aktywnością 
katalizatorów półtytanocenowych w reakcji polimeryzacji 
etylenu. 

 

4. 1. Wprowadzenie. 
 

W tym rozdziale zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące związku 

pomiędzy strukturą a aktywnością katalizatorów metaloorganicznych w procesie 

polimeryzacji etylenu. Głównym celem będzie analiza wpływu zmian strukturalnych 

(podstawnika) oraz efektu przeciwjonu na aktywność katalizatorów półtytanocenowych  

z ligandami fenoksanowymi. Wyjaśnione zostaną także istniejące dane eksperymentalne 

dotyczące aktywności katalizatorów w oparciu o obliczenia teoretyczne (DFT).   

Historia otrzymywania polietylenu sięga pierwszej połowy dwudziestego wieku, 

kiedy Eric Fawcett i Reginald Gibson w ICI Chemicals przeprowadzili reakcję etylenu  

z benzaldehydem i przypadkowo otrzymali śladowe ilości polietylenu. Rozkwit przemysłu 

polimerów przypadł na drugą połowę dwudziestego wieku. Wielki przełom  

w otrzymywaniu polietylenu na skalę przemysłową przyniosły katalizatory heterogeniczne 

opisane przez K. Zieglera i G. Natte. [Ziegler 1955a, Ziegler 1955b, Ziegler 1963, Natta 

1955, Natta 1956]  

Warto podkreślić, że produkcja poliolefin należy do jednego z najszybciej 

rozwijających się działów przemysłu chemicznego. Materiały te znajdują szerokie 

zastosowania. Dzięki wciąż zwiększającemu się popytowi na te produkty, prowadzone są 

badania mające na celu poszukiwanie i rozwój nowych  katalizatorów używanych 

w procesach polimeryzacji. Katalizatory homogeniczne oparte na kompleksach metali 

przejściowych stały są jedną z zaproponowanych do tej pory grup układów mających 

szczególne znaczenie. Jest to spowodowane wielością możliwych do otrzymania 

katalizatorów, ze względu na liczne kombinacje ligandów organicznych z różnymi 

metalami. Katalizatory te zapewniają kontrolę nad procesem polimeryzacji ze względu  

na dobrze zdefiniowaną budowę, możliwa jest np. kontrola nad właściwościami 

otrzymanego polimeru. Istotna jest także możliwość szczegółowej analizy mechanizmu 

procesu polimeryzacji. Ważną grupą katalizatorów są metaloceny; katalizatory oparte na 
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kompleksach metalocenowych były pierwszymi katalizatorami homogennymi  

dla polimeryzacji etylenu [Sinn 1980a, Sinn 1980b, Wild 1982, Kaminsky 1985, 

Brintzinger 1995, Nomura 1997], które aktualnie stosowane są także w przemyśle, obok 

ciągle dominujących katalizatorów heterogenicznych. 

Na szczególną uwagę zasługują także katalizatory półtytanocenowe (z jednym 

ligandem cyklopentadienowym) z powodu łatwości syntezy struktur z różnymi ligandami. 

[Sita 1998, Zhang 2000, Manz 2007, Manz 2008] Kompleksy półtytanocenowe z ligandami  

fenoksanowymi  [Apisuk 2013, Kim 2010, Nomura 2009, Nomura 2007] są przedmiotem 

rozważań w tym rozdziale (Rys. 4.1.1). 

Analiza związku pomiędzy strukturą a właściwościami katalizatora stała się 

miedzy innymi polem do szerokiego zastosowania metod chemii kwantowej. Modelowanie 

molekularne w ciągu ostatnich lat zyskało na znaczeniu jako narzędzie stosowane  

do pełnego zrozumienia mechanizmu procesów chemicznych na poziomie molekularnym. 

Opisanie czynników strukturalnych wpływających na aktywność katalityczną kompleksu  

i mechanizm procesu polimeryzacji daje możliwość propozycji modyfikacji cząsteczki 

katalizatora w celu projektowania nowych układów katalitycznych. 

Metody obliczeniowe chemii kwantowej, w szczególności te oparte na teorii 

funkcjonału gęstości, zostały wielokrotnie zastosowane do zrozumienia mechanizmów 

procesów polimeryzacji koordynacyjnej. Połączenie badań eksperymentalnych  

z teoretycznymi pozwoliło na opisanie reakcji elementarnych wchodzących w skład 

mechanizmu polimeryzacji: aktywację katalizatora, propagację, terminację, a także 

izomeryzację łańcucha polimerowego. Na szczególną uwagę zasługują prace teoretyczne 

profesora T. Zieglera, które wniosły znaczący wkład do lepszego zrozumienia 

molekularnych mechanizmów różnych etapów  procesu polimeryzacji. [Margl 1998a, 

Margl 1998b, Woo 1999, Woo 200, Michalak 2001, Michalak 2002, Woo 2002, Szabo 

2005] Opisał on również rolę przeciwjonów wiążących się w sposób kowalencyjny  

z katalizatorami. [Chan 1999, Vanka 2000, Wondimagegn 2004, Yang 2006]  
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Rysunek 4.1.1. Badane grupy kompleksów półtytanocenowych z podstawnikami  
(R = F, Cl, H, CH3, CH(CH3)2, C(CH3)3, OCH3) na  ligandzie fenoksanowym. 
 

Badania przedstawione w niniejszym rozdziale dotyczą serii katalizatorów 

półtytanocenowych z różnymi podstawnikami (R=F, Cl, H, CH3, CH(CH3)2, C(CH3)3, 

OCH3) na  ligandzie fenoksanowym (rysunek 4.1.1). Wybór ten był spowodowany 

dostępnością kompletu danych eksperymentalnych, w szczególności porównywalnych 

danych dotyczących aktywności serii katalizatorów. Kompleks bez podstawnika (R = H)  

był przedmiotem wcześniejszych badań zespołu eksperymentalnego Prof. S. O. Kanga 

(Korea University, Chochiwon, Korea) [Kim 2009, Kim 2010] oraz badań  

w południowokoreańskim koncernie SK. Dostęp do eksperymentalnych danych dla całej 

serii katalizatorów, był możliwy dzięki uprzejmości współpracowników z grupy 

eksperymentalnej.  

Warto podkreślić, że katalizatory półtytanocenowe z ligandami fenoksanowymi 

odniosły sukces komercyjny na skalę światową. Obecnie w Korei Południowej działa 

(Ulsan) fabryka SK produkująca 230 000 ton polimeru w ciągu roku,  

a otwarcie kolejnej, jeszcze większej fabryki planowane jest w Arabii Saudyjskiej.  

[C&EN 2014] Wcześniejsze badania teoretyczne i eksperymentalne pokazały, że 

katalizatory z ligandami pentametylocyklopentadienowym i fenoksanowym cechują się 

dużą aktywnością w porównaniu do katalizatorów z innymi ligandami. [Srebro 2010, 

Srebro 2010a, Srebro 2010b]  

Jednym z celów prowadzonych badań w tej pracy było wytłumaczenie 

eksperymentalnie zaobserwowanego trendu w aktywności badanej grupy katalizatorów. 

Eksperymentalna aktywność katalizatora procesu polimeryzacji wyrażana jest jako ilość 

(masa) polimeru otrzymywana w jednostce czasu i przy użyciu danej ilości katalizatora, 

wyraża się ją w jednostkach molowych lub masowych: mol polimeru / (mol katalizatora ∙ 
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czas) lub kilogram polimeru / (gram katalizatora ∙ czas). Niestety, nie jest możliwe 

wyznaczenie absolutnej miary aktywności katalizatorów za pomocą obliczeń 

kwantowochemicznych. Wynika to z braku możliwości uwzględniania w założonym 

teoretycznym modelu wszystkich czynników (np. temperatury i ciśnienia etylenu),  

od których zależy aktywność katalizatorów. Jawna zależność aktywności od ilości użytego 

katalizatora pozwala natomiast na względne porównywanie reaktywności katalizatorów. 

Należy przy tym  pamiętać, że proces polimeryzacji składa się z wielu etapów, a pierwszy  

z nich prowadzi do otrzymania kationowej formy aktywnej, która tworzy się poprzez 

eliminację jonu Cl- ze struktury prekalizatora (rysunek 4.1.1). Aktywność katalityczna 

kompleksu zależy m.in. od ilości kationowej formy aktywnej katalizatora tworzonej z danej 

ilości prekatalizatora. 

Dwie główne reakcje elementarne, tj. reakcje propagacji i terminacji, wchodzące 

w skład mechanizmu polimeryzacji przedstawia schematycznie rysunek 4.1.2. Pierwsza 

struktura na rysunku przedstawia formę aktywną, do której przyłączana jest cząsteczka 

etylenu tworząc tzw. kompleks . Następnie istnieją dwie możliwe reakcje. Pierwszą z nich 

jest przeniesienie atomu wodoru z łańcucha polimeru (H) do cząsteczki etylenu a tym 

samym zakończenie łańcucha polimerowego (reakcja terminacji). Drugą jest reakcja 

utworzenia wiązania C-C i wstawienia cząsteczki etylenu do łańcucha polimeru. 

Prawdopodobieństwo zajścia każdej z tych reakcji, zależy od wysokości bariery 

charakterystycznej dla danej reakcji elementarnej. 
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Rysunek 4.1.2. Reakcje elementarne procesu polimeryzacji etylenu przy udziale 
katalizatora. 

 

 Na aktywność katalizatorów wpływ ma ilość formy aktywnej katalizatora oraz 

szybkość reakcji propagacji. Natomiast masa molowa otrzymywanych polimerów jest 

efektem konkurencji pomiędzy reakcjami terminacji i propagacji. W przypadku często 

zachodzącej reakcji propagacji i stosunkowo mniejszej liczby reakcji terminacji powstanie 

polimer charakteryzujący się dużymi średnimi masami molowymi. 

W ramach pracy doktorskiej Moniki Srebro wykonanej w zespole prof. dr hab. 

Artura Michalaka zaproponowany został teoretyczny parametr aktywności (Theoretical 

study on the ethylene polymerization processes catalyzed by half metallocene complexes of 

Titanium (IV)). [Srebro 2010] W tej pracy między innymi opisano znaczenie wielości 

konformacji kompleksów  a także przy użyciu teoretycznego parametru aktywności 

porównano ilościowo aktywność kilku grup katalizatorów półtytanocenowych. 
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Rysunek 4.1.3. Reakcje elementarne procesu polimeryzacji etylenu przy udziale 
katalizatora półtytanocenowego z ligandami pentametylocyklopentadienowym  
i fenoksanowym. 

 

Istnieje szereg możliwych konformacji kationowej, aktywnej formy katalizatora 

półtytanocenowego, a zatem wiele alternatywnych ścieżek reakcji wstawienia etylenu  

(rysunek 4.1.3, struktury II-VII). [Srebro 2010] Układy anti (struktury II, IV i VI,  

rysunek 4.1.3) i syn (struktury I, III i V, rysunek 4.1.3) różnią się położeniem podstawnika 

fenoksanowego względem etylenu. Natomiast, niezależnie analizowane układy możemy 
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podzielić na dwie grupy ze względu na sposób oddziaływania łańcucha polimerowego  

z atomem tytanu. Struktury back-side i BHT (II, III, VI, VII, rysunek 4.1.3) posiadają 

wiązanie -agostyczne (łańcuch polimeru – atom metalu) w odróżnieniu od konformacji 

front-side (struktury IV i V, rysunek 4.1.3).  

Wielość struktur kompleksów  powoduje, że analiza mechanizmu procesu 

polimeryzacji dla badanych katalizatorów półtytanocenowych wymaga analizy co najmniej 

sześciu reakcji elementarnych. Dla kompleksu  w konformacji FS syn (struktura IV, 

rysunek 4.1.3.) reakcja prowadzi przez stan przejściowy (struktura X, rysunek 4.1.3.)  

do produktu (struktura XIV, rysunek 4.1.3.), w których ułożenie nie zmienia się położenie 

liganda fenoksanowego. Również dla pozostałych reakcji elementarnych konformację 

stanów przejściowych są analogiczne do konformacji kompleksów . 

Każda z możliwych struktur kompleksów  (i-ty) jest populowana  

z prawdopodobieństwem (pi), które może zostać wyznaczone zgodnie z rozkładem 

Maxwella-Boltzmana, na podstawie energii (lub energii swobodnych) alternatywnych 

struktur. Za pomocą równania Arheniusa można ocenić stałą szybkości  

i-tej reakcji jako: 

𝑘𝑖 = 𝑒−
Δ𝐺𝑖

#

𝑅𝑇 . (4.1) 

Iloczyn tych dwóch parametrów (pi i ki ) wyznacza wkład do aktywności pochodzący  

od rozważanej reakcji elementarnej charakterystycznej dla danej konformacji formy 

aktywnej katalizatora. Sumując po alternatywnych ścieżkach (reakcjach elementarnych) 

propagacji występujących w mechanizmie procesu polimeryzacji możemy otrzymać 

teoretyczny parametr aktywności:  

 
i

ii kpA , (4.2) 

gdzie i numeruje i-tą ścieżką propagacji, pi - populacją odpowiedniej formy aktywnej 

katalizatora, a ki -stałą szybkości reakcji dla reakcji elementarnej (ścieżki). 

Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania teoretyczne dotyczyły grupy 

siedmiu katalizatorów półtytanocenowych z różnymi podstawnikami (R = F, Cl, H, CH3, 

CH(CH3)2, C(CH3)3, OCH3) na  ligandzie fenoksanowym (rysunek 4.1.1). Głównym celem 

badań było zrozumienie wpływu zmian strukturalnych (podstawnika) na aktywność 
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katalizatorów półtytanocenowych w reakcji polimeryzacji etylenu. Przeanalizowano także 

znaczenie obecności przeciwjonu na badane reakcje elementarne.  

Za pomocą metody ETS-NOCV przeanalizowano wpływ podstawnika w ligandzie 

fenoksanowym na wiązanie Ti-O w katalizatorach półtytanocenowych i wytłumaczono 

eksperymentalnie zaobserwowany trend w aktywności. W celu opisu roli jaką pełni 

przeciwjon podczas procesu polimeryzacji przeprowadzono analizę oddziaływania 

pomiędzy nim a katalizatorem. Wyniki tych badań zostaną przedstawione  

w podrozdziale 4.5. Zasadnicza część badań obejmujących opis wpływu przeciwjonu  

na proces polimeryzacji była realizowana podczas pobytu na stażu w Kanadzie na 

University of Calgary u prof. T. Zieglera.  

Podsumowując szczegółowe cele badań przedstawionych w tym rozdziale 

obejmują: 

 analizę związku pomiędzy strukturą a aktywnością katalizatorów 

półtytanocenowych z ligandami fenoksanowymi; 

 określenie zmian aktywności w badanej grupie katalizatorów na podstawie 

szczegółowej analizy mechanizmu procesu polimeryzacji,  

z uwzględnieniem występowania wielu alternatywnych struktur / ścieżek 

reakcji, w oparciu o wyniki obliczeń teoretycznych (DFT) oraz odniesienie 

przewidywań teoretycznych do wyników eksperymentalnych; 

 wyznaczenie i opis czynników determinujących zmianę aktywności 

katalizatora przy modyfikacjach strukturalnych, w oparciu o wyniki 

analizy ETS-NOCV; w szczególności określenie wpływu podstawnika  

na ligandzie na wiązania tworzone przez atom metalu w strukturach 

kompleksów  i odpowiadającym im strukturą stanów przejściowych 

reakcji propagacji łańcucha polimeru; 

 wytłumaczenie roli przeciwjonu (anionu 

tetrakis(pentafluorofenylo)boranowego) w mechanizmie procesu 

polimeryzacji;  

 opis oddziaływania w parze jonowej, katalizator – przeciwjon za pomocą 

metody ETS-NOCV, na różnych etapach procesu polimeryzacji. 
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4. 2. Szczegóły obliczeniowe. 
 

Obliczenia DFT wykonano przy użyciu funkcjonału gradientowego BP86 

składającego się z części korelacyjnej Perdew’ego [Perdew 1986] oraz części wymiennej 

Becke’go [Becke 1986].  

Całość obliczeń wykonano w programie ADF [Amsterdam Density Functional,  

[te Velde 2001] przy użyciu baz typu Slatera z uwzględnieniem dwóch funkcji radialnych 

dla orbitalu danej podpowłoki wzbogaconych o jeden zestaw funkcji polaryzacyjnych 

(DZP). Dla atomu tytanu zastosowano większą bazę typu Slatera z uwzględnieniem trzech 

funkcji radialnych dla orbitalu danej podpowłoki wzbogaconych o jeden zestaw funkcji 

polaryzacyjnych (TZP). Do obliczeń wykorzystano bazy funkcyjne z mrożonymi rdzeniami 

czyli elektronami na powłokach: 1s dla pierwiastków: C, N, O, F; 2p dla Cl i Ti.   

Stany przejściowe każdej z badanych reakcji elementarnych wyznaczono  

za pomocą optymalizacji układu przy zmianie założonego więzu w postaci współrzędnej 

reakcji. Dla propagacji była to odległość C-C pomiędzy atomem węgla etylenu a węglem  

α łańcucha polimeru. W przypadku reakcji terminacji była to odległość C-H pomiędzy 

atomem węgla etylenu a wodorem  łańcucha polimeru. Przybliżoną strukturę stanu 

przejściowego reoptymalizowano, a następnie weryfikowano poprzez obliczenie częstości 

drgań.  
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4. 3. Wyjaśnienie eksperymentalnego trendu aktywności 
katalizatorów półtytanocenowych w reakcji polimeryzacji 
etylenu za pomocą teoretycznego  parametru aktywności. 

 
Głównym celem badań przedstawionych w tym podrozdziale było zrozumienie 

wpływu podstawnika (R = Cl, F, H, CH3, CH(CH3)2, C(CH3)3, OCH3) w pozycji para 

liganda fenoksanowego na aktywność katalizatorów półtytanocenowych w reakcji 

polimeryzacji etylenu. Wymagało to szczegółowej analizy mechanizmu badanego procesu 

w oparciu o termodynamikę alternatywnych ścieżek propagacji i terminacji. Wstawienie 

cząsteczki etylenu do łańcucha polimeru zachodzi po utworzeniu kompleksu . Ze względu 

na możliwe położenia etylenu względem łańcucha polimeru oraz orientację liganda 

fenoksanowego względem liganda pentametylocyklopentadienowego, istnieje wiele 

alternatywnych struktur kompleksów . W obliczeniach uwzględniono tzw. kompleksy 

back-side syn, back-side anti, front-side syn, front-side anti, BHT syn i BHT anti (struktury 

II-VII, rysunek 4.1.3). 

Przeprowadzono optymalizację geometrii każdej z badanych struktur 

katalizatorów. Wyznaczono geometrię stanu przejściowego charakterystycznego dla danej 

ścieżki. Dla każdego substratu oraz stanu przejściowego wykonano obliczenia częstości 

drgań oraz wyznaczono wartości funkcji termodynamicznych. Wyniki porównania energii 

swobodnej badanych struktur dla badanych katalizatorów zaprezentowano na rysunku 

4.3.1. W celu opisu aktywności katalizatora w procesie polimeryzacji uwzględniono bariery 

aktywacji alternatywnych ścieżek, jak również populację wyjściowych kompleksów , 

używając omówionego wcześniej teoretycznego parametru aktywności (wzór 4.2.).  

Obliczone wartości energii swobodnej aktywacji, stałe szybkości oraz populacje 

charakteryzujące daną ścieżkę zestawiono w tabeli 4.3. Zmiany energii swobodnej zostały 

podane względem nieoddziałującej pary kompleksu i etylenu. Wartości ΔG(π) pokazują 

preferencje występowania formy FS syn badanych katalizatorów. Przekłada się to  

na największą populację tej formy (kolumna pi). Energię swobodną aktywacji ∆𝐺𝑎
#  

wyznaczono dla każdej z możliwych ścieżek jako różnicę energii swobodnej stanu 

przejściowego i energii swobodnej kompleksu  dla rozważanej ścieżki. 
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Dla katalizatora o największej aktywności (R = F) energia kompleksu   

w konformacji FS syn jest niższa o ok. 1 kcal/mol  od konformacji FS anti. Ta na pozór 

niewielka różnica w energiach przekłada się na ponad trzy razy niższą populację 

kompleksu  będącego stanem początkowym ścieżki FS anti. Dla katalizatora  

z podstawnikiem R = F dla reakcji elementarnych wstawienia, których substratem są 

kompleksy BS syn i BS anti  możemy zaobserwować wysoką energię aktywacji, powyżej 

3,5 kcal/mol, co przekłada się na małe wartości stałych szybkości tych dwóch reakcji. 

Odmienną sytuacje możemy zaobserwować dla reakcji elementarnych, których substratami 

są kompleksy  w konformacji FS anti i FS syn, energie aktywacji wynoszą odpowiednio 

1,9 kcal/mol i 1,8 kcal/mol rysunek 4.3.1. Niewielka różnica przekłada się na zbliżone stałe 

szybkości obu reakcji. Teoretyczny współczynnik aktywności dla każdej z rozpatrywanych 

reakcji jest iloczynem stałej szybkości i populacji struktury substratu, z tego powodu 

ścieżka FS syn staje się jeszcze bardziej preferowana, ponieważ substrat tej reakcji  

jest bardziej populowany. W sposób zbliżony zachowują się katalizatory z innymi 

podstawnikami (R = F, Cl, H, CH3, CH(CH3)2, C(CH3)3).  

Dla katalizatora z podstawnikiem R = OCH3 zaobserwowano najniższą energię 

swobodną aktywacji dla ścieżek FS syn. Dla najmniej aktywnego katalizatora preferencja 

nie jest już tak wyraźna, np. dla katalizatora z podstawnikiem R = Cl różnica pomiędzy 

energiami aktywacji ścieżek FS syn i FS anti wynosi jedynie 0,1 kcal/mol. Dodatkowo 

kompleks  najbardziej aktywnej reakcji elementarnej BS syn jest słabo populowany  

w stosunku do pozostałych konformacji kompleksów . Warto podkreślić, że dla 

kompleksów  populowanych z tym samym prawdopodobieństwem (podstawnik R = 

OCH3), aktywność całkowita katalizatora będzie zależała nie tylko od bariery aktywacji 

reakcji elementarnej, ale także bariery przejścia pomiędzy rozważanymi konformacjami. W 

niniejszych badaniach efekt ten został pominięty.  

Na podstawie analizy teoretycznego parametru aktywności czyli iloczynów 

populacji konformacji katalizatorów pi i stałych szybkości reakcji elementarnych ki 

zaobserwowano wyraźną preferencję jednej ścieżki  FS syn dla bardziej aktywnych 

katalizatorów zarówno pod względem populowania kompleksu  jak również stałej 

szybkości tej ścieżki (rysunek 4.3.1 i tabela 4.3, R = Cl, F, H, CH3, C(CH3)2H, C(CH3)3, 
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odpowiednie liczby dla tych katalizatorów zaznaczono kolorem zielonym). Największy 

wkład do aktywności procesu dają trzy ścieżki front-side syn, front-side anti i back-side 

syn.  Ostatecznie wyznaczone wartości teoretycznego współczynnika aktywności korelują 

bardzo dobrze z aktywnością eksperymentalną badanych katalizatorów (rysunek 4.3.2).  
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Tabela 4.3. Energia swobodna alternatywnych komplesków π (ΔG(π)) oraz stanów 
przejściowych charakterystycznych dla reakcji propagacji, energia swobodna aktywacji 
przedstawiona względem kompleksu i nie oddziałującego etylenu.  
(∆𝑮𝒂

# = ∆𝑮(𝑻𝑺) − ∆𝑮(𝝅), pi - populacją odpowiedniego stanu początkowego, ki -stałą 
szybkości reakcji dla tej ścieżki. Ostatnie dwie kolumny porównują teoretyczny parametr 
aktywności i aktywność eksperymentalną.  

    ΔG(π) ΔG(TS) ∆𝐺𝑎
#   𝑝𝑖 𝑘𝑖 𝐴𝑖 = 𝑝𝑖 ∙ 𝑘𝑖 A=(∑ 𝐴𝑖) ∙ 100 Aexp 

 R=F 
BS 

syn 10,54 14,45 3,91 0,1261 0,0086 0,0011    
anti 13,20 16,86 3,66 0,0049 0,0116 0,0001 

9,21 37,2 
FS 

syn   9,21 11,00 1,79 0,6356 0,1132 0,0719 
anti 10,23 12,09 1,87 0,1852 0,1025 0,0190     

 
R=Cl 

BS 
syn 10,00 14,12 4,12 0,1469 0,0066 0,0010    
anti 12,98 16,69 3,71 0,0039 0,0109 0,0000 

6,85 36,0 
FS 

syn   8,74 10,72 1,98 0,6793 0,0893 0,0607 
anti 10,08 12,52 2,44 0,1335 0,0509 0,0068     

 
R=H 

BS 
syn 10,24 14,99 4,74 0,1441 0,0031 0,0004    
anti 13,25 17,01 3,75 0,0037 0,0103 0,0000 

5,12 35,2 
FS 

syn   9,15 11,17 2,02 0,5478 0,0853 0,0467 
anti 10,41 13,19 2,78 0,1170 0,0339 0,0040     

 
R=(CH3)2H 

BS 
syn 14,84 18,85 4,01 0,0070 0,0075 0,0001    
anti 14,54 19,91 5,37 0,0100 0,0014 0,0000 

5,04 34,2 
FS 

syn 11,09 13,27 2,18 0,6738 0,0699 0,0471 
anti 11,96 15,45 3,49 0,2315 0,0143 0,0033     

 
R=CH3 

BS 
syn 11,42 16,06 4,65 0,0574 0,0069 0,0004    
anti 14,11 17,42 3,31 0,0139 0,0005 0,0000 4,23 33,6 

FS 
syn   9,81 12,22 2,40 0,5260 0,0742 0,0390 
anti 10,83 14,14 3,31 0,1081 0,0264 0,0029     

 
R=C(CH3)3 

BS 
syn 10,75 14,83 4,08 0,0103 0,0069 0,0001    
anti 11,92 18,23 6,31 0,0125 0,0005 0,0000 

3,77 33,6 
FS 

syn   8,93 11,07 2,14 0,4732 0,0742 0,0351 
anti 10,23 13,21 2,98 0,0972 0,0264 0,0026     

 
R=OCH3 

BS 
syn 11,54 13,39 1,85 0,0338 0,1052 0,0036    
anti 14,49 18,79 4,29 0,0009 0,0053 0,0000 

1,49 22,6 
FS 

syn   9,58 13,14 3,55 0,3667 0,0132 0,0048 
anti 10,54 12,89 2,35 0,1143 0,0573 0,0066     
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Rysunek 4.3.1. Profile energii swobodnej możliwych kompleksów  charakterystycznych 
dla reakcji propagacji oraz terminacji, układów z podstawnikami: F, Cl, H, CH3 i OCH3.  
Za zero przyjęto energię kompleksu  i cząsteczki etylenu. 

 

 
Rysunek 4.3.2. Korelacja pomiędzy teoretycznymi parametrami aktywności,  
a eksperymentalną aktywnością. 
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4. 4. Analiza związku pomiędzy strukturą a aktywnością 
katalizatorów półtytanocenowych w reakcji polimeryzacji 
etylenu metodą ETS-NOCV.  

 
W  celu opisu zmian charakteru wiązania Ti-O w zależności od podstawnika  

w pozycji para liganda dla kompleksów  wykonano analizę ETS-NOCV. Tabela 4.4.1 

przedstawia składowe, na które została podzielona energia oddziaływania.  

Na szczególną uwagę zasługuje składowa obrazująca przeniesienie ładunku pomiędzy 

fragmentami, czyli energia oddziaływania orbitalnego. Porównując jej wartości  

dla najbardziej aktywnej ścieżki (FS syn, wyniki zaznaczono kolorem czerwonym w tabeli 

4.4.1.) możemy zauważyć wzrost energii oddziaływania orbitalnego ( Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 )  

od -148,11 kcal/mol dla R = Cl do -156,95 kcal/mol dla R = OCH3. Na rysunku 4.4.1 

zestawiono kontury trzech dominujących składowych różnicowej gęstości elektronowej  

dla układu R = F. Dwa pierwsze kanały, o symetrii , przedstawiają transfer elektronu  

z liganda fenoksanowego na centrum metaliczne (donacja ligand  metal). Trzeci kanał  

o symetrii  obrazuje donację zwrotną z centrum metalicznego w kierunku liganda 

fenoksanowego. Warto zauważyć, że kontur pierwszego kanału pokazuje udział 

podstawnika w pozycji para (R = F) w „donacji” elektronów na centrum metaliczne.  

W tabeli 4.4.2 zebrano składowe energii oddziaływania uzyskane za pomocą 

metody ETS-NOCV dla konformacji FS syn kompleksów , która dla większości 

kompleksów była najbardziej populowana. Analizując zmianę energii donacji elektronowej 

∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋  do centrum metalicznego zaobserwowano trend pokazujący, że podstawniki 

wyciągające elektrony z pierścienia aromatycznego (R = F, Cl) wpływają na osłabienie 

wiązania Ti-O w porównaniu z przypadkiem niepodstawionego katalizatora (R = H). 

Ligandy „donujące” elektrony do pierścienia fenoksanowego wpływają na wzmocnienie 

wiązania Ti-O (R = CH3, C(CH3)2H, C(CH3)3). 

Warto zwrócić uwagę, że trend w energii oddziaływania orbitalnego dla analizy 

wiązania Ti-O zaobserwowany dla kompleksów  z różnymi podstawnikami może 

przekładać się także na energie oddziaływania pomiędzy etylenem a katalizatorem.  

Analiza oddziaływania etylen-katalizator nie potwierdziła tej tezy. Nie zaobserwowano 
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znaczących zmian w składowych energii oddziaływania, a różnicę rzędu 0,5 kcal/mol  

są poza dokładnością używanych przybliżeń i metod. Wyniki analizy ETS-NOCV  

dla najbardziej aktywnej konformacji kompleksu  (FS syn) została zamieszczona  

w załączniku A (tabela A.1.).  

Przenalizowano składowe energii oddziaływania pomiędzy centrum 

metaloorganicznym a ligandem fenoksanowym dla struktur stanu przejściowego 

najbardziej preferowanej ścieżki – FS syn. Zaobserwowane wyniki są podobne  

do zaobserwowanych wcześniej dla kompleksów  (tabela 4.4.3).  

Następnie wykonano analizę oddziaływania pomiędzy etylenem a katalizatorem 

dla struktury stanu przejściowego (tabela 4.4.4). Główna składowa różnicowej gęstości 

elektronowej pokazuję przesunięcie gęstości elektronowej z wiązania podwójnego  

w etylenie w stronę tytanu. Wartości pierwszej składowej energii oddziaływania 

orbitalnego wynosi od -14,7 kcal/mol dla R = OCH3 do 16,1 kcal/mol dla R = F. Energia 

odziaływania orbitalnego pomiędzy etylenem i katalizatorem z podstawnikami 

„wyciągającymi” gęstość elektronową maleje od -15,8 kcal/mol R = H do -14,7 kcal/mol R 

= OCH3. Analogiczny trend został zaobserwowany dla zmian aktywności badanych 

katalizatorów. 

 Podsumowując, na podstawie badań zaprezentowanych w tym rozdziale 

zaobserwowano, że podstawniki „wyciągające” elektrony z pierścienia aromatycznego  

(R = F, Cl) wpływają na osłabienie wiązania Ti-O a także na zmniejszenie gęstości 

elektronowej na atomie tytanu. Jest to istotne podczas reakcji wstawienia etylenu do 

łańcucha polimeru, ponieważ podczas tego procesu (w stanie przejściowym) etylen 

oddziałuje z centrum metalicznym „przesuwając” elektrony z wiązania podwójnego  

w stronę atomu tytanu. Efekt ten został zilustrowany na rysunku 4.4.2, który przedstawia 

kontury składowych różnicowej gęstości elektronowej. Pierwsza składowa pokazuje 

wyraźne przeniesienie ładunku z wiązania podwójnego w cząsteczce etylenu na centrum 

metaliczne.  
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Tabela 4.4.1. Wybrane wyniki analizy ETS-NOCV wiązania T-O w kompleksach π dla 
reakcji propagacji (konformacje: FS i BS rysunek 4.1.3), Etotal=Eorb + Esteric =Eorb + 
Eelstat+ EPauli. Wyniki podano w kcal/mol. Ai –teoretyczny parametr aktywności danej 
ścieżki propagacji. 

  kompleks π ścieżka EPauli  Eelstat  Esteric Eorb    Etotal  A
i
=p

i
∙k

i
 

R=F BS syn 122,87 -245,72 -122,85 -148,40 -271,25 0,0011 

 BS anti 123,38 -243,55 -120,17 -148,07 -268,24 0,0001 

 FS syn 120,61 -244,18 -123,57 -149,00 -272,57 0,0719 

 FS anti 119,95 -241,21 -121,26 -151,04 -272,30 0,0190 
R=Cl BS syn 121,73 -241,31 -119,58 -147,76 -267,34 0,0010 

 BS anti 122,51 -239,40 -116,89 -147,59 -264,48 0,0000 

 FS syn 119,36 -239,92 -120,56 -148,11 -268,67 0,0607 

 FS anti 118,84 -236,90 -118,06 -150,25 -268,31 0,0068 
R=H BS syn 123,30 -248,99 -125,69 -149,24 -274,92 0,0004 

 BS anti 124,58 -247,14 -122,56 -149,08 -271,64 0,0000 

 FS syn 121,23 -247,85 -126,62 -149,45 -276,06 0,0467 

 FS anti 121,08 -244,71 -123,63 -151,79 -275,43 0,0040 
R=C(CH3)2H BS syn 124,98 -247,29 -122,31 -154,17 -276,48 0,0001 

 BS anti 126,45 -245,57 -119,12 -154,08 -273,20 0,0000 

 FS syn 122,98 -245,28 -122,30 -155,77 -278,07 0,0471 

 FS anti 122,37 -243,52 -121,15 -156,98 -278,13 0,0033 

R=CH3 BS syn 124,73 -249,07 -124,34 -152,52 -276,86 0,0003 

 BS anti 125,97 -246,78 -120,81 -152,49 -273,29 0,0001 

 FS syn 122,52 -247,47 -124,95 -153,64 -278,58 0,0353 

 FS anti 121,85 -244,81 -122,96 -155,29 -278,25 0,0034 

R=C(CH3)3 BS syn 125,31 -247,69 -122,38 -155,01 -277,38 0,0001 

 BS anti 126,80 -245,63 -118,83 -154,83 -273,66 0,0000 

 FS syn 123,11 -245,41 -122,30 -156,15 -278,44 0,0351 

 FS anti 122,66 -243,28 -120,62 -157,53 -278,15 0,0026 
R=OCH3 BS syn 125,73 -251,26 -125,53 -155,40 -280,92 0,0036 

  BS anti 126,46 -248,96 -122,50 -154,99 -277,49 0,0000 
  FS syn 123,00 -248,75 -125,75 -156,95 -282,70 0,0048 
  FS anti 121,66 -246,44 -124,78 -158,18 -282,95 0,0066 
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Tabela 4.4.2. Wyniki analizy ETS-NOCV wiązania Ti-O dla struktur kompleksów π  
ze ścieżki Front Side syn. Energia została podana w kcal/mol. 

 R ∆𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑎  ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

𝑏  ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋  ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

𝜎  
 

 

FS syn (IV) 

-F -272,57 -244,18 120,61 -149,00 -81,85 -29,55   
-Cl -268,67 -239,92 119,36 -148,11 -81,80 -29,03   
-H -276,06 -247,85 121,23 -149,45 -82,53 -29,28   
-CH3 -278,58 -247,47 122,52 -153,64 -83,97 -30,68   
-C(CH3)H -278,07 -245,28 122,98 -155,77 -83,84 -31,87   
-C(CH3)3 -278,44 -245,41 123,11 -156,15 -84,01 -31,77   
-OCH3 -282,70 -248,75 123,00 -156,95 -85,53 -31,59   

aEnergia oddziaływania pomiędzy fragmentami: Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 + ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + ∆𝐸𝑜𝑟𝑏, 

bEnergia oddziaływania orbitalnego: Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 = ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋

+ ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜎 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏

𝑟𝑒𝑠𝑡 = (∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋1 +

∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋2 ) + ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

𝜎 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝑟𝑒𝑠𝑡. 

 

Tabela 4.4.3 Wyniki analizy ETS-NOCV wiązania Ti-O dla struktur stanów przejściowych  
ze ścieżki Front Side syn. Energia została podana w kcal/mol. 

 R ∆𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑎  ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

𝑏  ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋  ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

𝜎  
 

 

FS syn (IV) 

-F -272,57 -244,18 120,61 -149,00 -81,85 -29,55   

-Cl -269,79 -240,38 119,97 -149,37 -82,98 -29,05   

-H -278,38 -249,5 122,35 -151,23 -86,19 -29,31   

-CH3 -278,54 -248,45 122,82 -152,91 -84,18 -29,94   

-C(CH3)H -281,94 -248,31 124,13 -157,76 -86,44 -31,74   

-C(CH3)3 -279,28 -244,38 123,51 -158,40 -86,27 -31,78   

-OCH3 -282,73 -249,72 123,60 -156,61 -85,75 -31,46   

aEnergia oddziaływania pomiędzy fragmentami: Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 + ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + ∆𝐸𝑜𝑟𝑏, 

bEnergia oddziaływania orbitalnego: Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 = ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋

+ ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜎 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏

𝑟𝑒𝑠𝑡 = (∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋1 +

∆𝐸𝑜𝑟𝑏
𝜋2 ) + ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

𝜎 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏
𝑟𝑒𝑠𝑡. 
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Tabela 4.4.4. Wyniki analizy ETS-NOCV oddziaływania pomiędzy etylenem  
a katalizatorem dla struktur odpowiednich stanów przejściowych ze ścieżki Front Side syn. 
Energia została podana w kcal/mol. 

 R ∆𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑎  ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

𝑏  ∆𝑬𝒐𝒓𝒃
𝟏  ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

2  
 

 

FS syn (IV) 

-F -19,64 -35,77 42,92 -26,79 -16,08 -3,30   

-Cl -19,74 -36,78 44,13 -27,10 -15,69 -3,98   

-H -19,64 -36,17 43,24 -26,71 -15,78 -3,50   

-CH3 -19,52 -36,49 43,61 -26,63 -15,25 -4,07   

-C(CH3)H -19,30 -36,84 44,35 -26,80 -15,62 -3,83   

-C(CH3)3 -19,34 -35,16 43,21 -27,40 -15,32 -4,55   

-OCH3 -19,36 -35,58 41,94 -25,71 -14,72 -3,97   

aEnergia oddziaływania pomiędzy fragmentami: Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 + ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + ∆𝐸𝑜𝑟𝑏, 

bEnergia oddziaływania orbitalnego: Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 = ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
1

+ ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
2 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏

𝑟𝑒𝑠𝑡 

 

 

 

 

Rysunek 4.4.1. Kontury różnicowej gęstości elektronowej orbitali naturalnych  
dla wartościowości chemicznej odpowiadającej trzem pierwszym kanałom transferu 
elektronu dla analizy wiązania Ti-O dla kompleksu  katalizatora (R = F). Kontury 
izopowierzchni: 0,002 au. Kolor niebieski odpowiada regionowi akumulacji gęstości 
elektronowej, kolor czerwony charakteryzuje region odpływu gęstości elektronowej. 
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Rysunek 4.4.2. Różnicowa gęstość elektronowa pierwszych dwóch kanałów ETS-NOCV 

dla analizy oddziaływania etylenu z katalizatorem (R = F) dla struktury stanu 

przejściowego charakterystycznego dla ścieżki FS syn. Kontury izopowierzchni: 0,002 au. 
Kolor niebieski odpowiada regionowi akumulacji gęstości elektronowej, kolor czerwony 
charakteryzuje region odpływu gęstości elektronowej.  
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4. 5. Wpływ przeciwjonu na reakcję polimeryzacji etylenu przy 
udziale katalizatorów półtytanocenowych. 

 
Ostatnia część badań poświęconych modelowaniu molekularnemu katalizatorów 

półtytanocenowych dotyczy opisu znaczenia przeciwjonu w reakcji polimeryzacji etylenu. 

Na wstępie warto zauważyć, że udało się wytłumaczyć wyniki eksperymentalne bazując  

na modelu pozbawionym przeciwjonu. Pozwala to przypuszczać, że oddziaływania w parze 

jonowej (rysunek 4.5.1.) nie wpływają silnie na reakcje utworzenia kompleksu   

jak i reakcje elementarne (propagacji i terminacji) rozważane we wcześniejszych 

rozdziałach. Wymaga to jednak sprawdzenia i opisu roli przeciwjonu.  

Warto zauważyć, że wcześniejsze prace teoretyczne wyjaśniły znaczenie 

przeciwjonów oddziałujących kowalencyjnie z badanymi katalizatorami, takich jak np. 

MeB(C6F5)3
-. [Xu 2004] Pokazano, że proces utworzenia kompleksu  jest reakcją 

limitująca (posiada najwyższą barierę aktywacji) całego mechanizmu polimeryzacji 

etylenu. W przypadku kiedy przeciwjon nie posiada możliwości utworzenia wiązania 

kowalencyjnego z katalizatorem reakcja kompleksacji przestaje być limitująca. Brak 

wiązania kowalencyjnego jest spowodowany delokalizacją ładunku ujemnego na całą 

cząsteczkę przeciwjonu B(C6F5)4
- i brakiem widocznego regionu dodatnio naładowanego 

dla badanych kompleksów. Jest to widoczne, na przykład, na rozkładzie molekularnego 

potencjału elektrostatycznego (rysunek 4.5.2.), który dla cząsteczki przeciwjonu  pokazuje 

delokalizację ładunku  ujemnego. Dla formy aktywnej katalizatora natomiast 

zaobserwowano dodatnie wartości potencjału elektrostatycznego na izopowierzchni 

gęstości elektronowej w okolicy łańcucha polimeru oraz grup metylowych liganda 

pentametylocyklopentadienowego. 

 
Rysunek 4.5.1. Badane grupy par jonowych: katalizatorów półtytanocenowych  
z podstawnikami  (R1 = Ph, R2 = F, H, OCH3) i anionu (A- = anion 
tetrakis(pentafluorofenylo)boranowy). 
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Rysunek 4.5.2. Rozkład molekularnego potencjału elektrostatycznego (MEP) 
przedstawiony na konturze gęstości elektronowej ( = 0,003), po lewej stronie dla 
katalizatora półtytanocenowego z podstawnikiem R = OCH3; po prawej stronie dla anionu 
tetrakis(pentafluorofenylo)boranowego. Wartości MEP reprezentowane są przez kolory na 
konturze gęstości zgodnie ze skalą umieszczoną po prawej stronie każdej z części rysunku. 

 

4. 5. 1.  Struktura par jonowych dla kompleksów   
i formy aktywnej katalizatora polimeryzacji etylenu.  
 

Zrozumienie wpływu przeciwjonu na aktywność katalizatorów półtytanocenowych 

w reakcji polimeryzacji etylenu wymaga rozważenia kompleksu z udziałem przeciwjonu 

(pary jonowej) na każdym etapie badanego procesu. Ze względu na położenie przeciwjonu 

względem łańcucha polimeru możemy wyodrębnić kilka struktur kompleksów , który 

może występować w różnych konformacjach (back-side syn, back-side anti, front-side syn, 

front-side anti, BHT syn i BHT anti). Dla każdej pary jonowej wykonano symulacje 

swobodnej dynamiki molekularnej, a otrzymane trajektorie przeanalizowano ze względu  

na stabilność zaobserwowanych konformacji. 

Analiza par jonowych z anionem tetrakis(pentafluorofenylo)boranowego  

ze względu na skomplikowana budowę elektronową wymagała użycia bardziej 

zawansowanych szczegółów obliczeniowych. W celu lepszego opisu słabych oddziaływań 

międzycząsteczkowych (stanowiących problem w „zwykłych” obliczeniach DFT) użyto 

poprawki dyspersyjnej Grimmego D3. [Grimme 2010] Brak wyraźnych, „głębokich” 

minimów na powierzchni energii potencjalnej spowodował konieczność weryfikacji 
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wyników statycznych za pomocą dynamiki molekularnej. W celu uwzględnienia 

oddziaływania z rozpuszczalnikiem (cykloheksanem) użyto w obliczeniach teoretycznego 

modelu ciągłego rozpuszczalnika (COSMO). Wybór modelu continuum uzasadniony jest 

faktem, że cykloheksan jest rozpuszczalnikiem niepolarnym i nie posiada on możliwości 

specyficznego oddziaływania w badanej parze jonowej. Warto podkreślić, że obliczenia 

kwantowochemiczne po dodaniu przeciwjonu były wykonywane dla układów składających 

się z ponad 100 atomów.  

W pierwszej kolejności opisano oddziaływanie pomiędzy przeciwjonem a formą 

aktywną katalizatora. Wyodrębniono 12 struktur będących minimami na powierzchni 

energii potencjalnej. Struktury te odpowiadają dwóm możliwym konformacjom 

oddziaływania z anionem: przeciwjon znajduje się  pomiędzy łańcuchem polimeru  

a drugim pierścieniem fenylowym liganda fenoksanowego lub anion znajduje się pomiędzy 

łańcuchem polimeru a pierwszym pierścieniem fenylowym liganda fenoksanowego 

(rysunek 4.5.3). Na tej podstawie wykonano optymalizację geometrii otrzymanych struktur 

i obliczono różnice energetyczne pomiędzy nimi. Rysunek 4.5.4 przedstawia względne 

różnice energetyczne pomiędzy konformacjami par jonowych. Zaobserwowano,  

że konformacja BS-anti z anionem oddziałującym po stronie podstawnika R1 jest 

najstabilniejsza energetycznie.  
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Rysunek 4.5.3. Schematyczne przedstawienie konformacji par jonowych ze względu  
na położenie podstawników liganda fenoksanowego (pozycje anti i syn podstawnika R1), 
łańcucha polimeru (ścieżki propagacji: Back-side i Front-side; ścieżka terminacji BHT) 
oraz anionu (pozycje po dwóch stronach łańcucha polimeru). 

 

Rysunek 4.5.4. Względne różnice energii konformacji par jonowych przedstawionych  
na rysunku 4.5.3. Wartości wyrażone zostały w kcal/mol, względem najniżej energetycznie 
struktury: BS anti z anionem oddziałującym po stronie polimeru. 
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4. 5. 2.  Wpływ przeciwjonu na reakcję utworzenia 
kompleksu  oraz reakcję wstawienia etylenu do łańcucha polimeru.  

 
Głównym celem tego rozdziału było zbadanie roli jaką pełni przeciwjon w reakcji 

utworzenia kompleksu  i wstawienia etylenu do łańcucha polimeru. Do każdej  

z 12 struktur par jonowych analizowanych w poprzednim podrozdziale (katalizatora  

i przeciwjonu) dodano cząsteczkę etylenu i przeprowadzono optymalizację geometrii 

otrzymując kompleksy . Wyznaczono profile energetyczne dla reakcji elementarnych: 

dysocjacji cząsteczki etylenu oraz wstawienia jej do łańcucha polimeru. Na rysunku 4.5.5 

przedstawiono profil energii dla reakcji dysocjacji etylenu charakteryzującej się najniższą 

energią stanu przejściowego. Należy podkreślić, że bariera reakcji utworzenia kompleksu  

w tym przypadku wynosi 2,4 kcal/mol, natomiast bariera wstawienia cząsteczki etylenu  

do łańcucha polimeru wynosi 3,5 kcal/mol.  

W trakcie procesu polimeryzacji następuje zmiana położenia przeciwjonu 

względem centrum katalizatora. Zaobserwowane zmiany strukturalne wynikają  

z przemieszczenia anionu przy jednoczesnym zachowaniu odległości pomiędzy 

centralnymi atomami anionu - borem i kationu (katalizatora) - tytanem. Zaobserwowano 

dużą swobodę konformacyjną pary jonowej podczas reakcji utworzenia kompleksu . 

Struktury analizowanych układów zostały zaprezentowane na rysunku 4.5.6. Wykresy 

przedstawiające zmianę parametrów geometrycznych opisujących zmianę położenia 

przeciwjonu przedstawiono w załączniku (rysunek A.1.). 

W celu zrozumienia zaobserwowanych różnic energetycznych zbadano zmiany 

charakteru oddziaływania pomiędzy parą jonów za pomocą schematu dekompozycji energii 

Zieglera-Rauka. Analizując zmianę energii oddziaływania pomiędzy parą jonów  

(tabela 4.5.1) w trakcie reakcji elementarnych, zaobserwowano, że w kompleksie  jest ona 

mniej stabilizująca (średnio o 10 kcal/mol) niż dla odpowiednich struktur substratu  

i produktu. Energia oddziaływania orbitalnego zmienia się w granicach od -4 kcal/mol  

dla kompleksu  do -9 kcal/mol dla produktu reakcji wstawienia etylenu do łańcucha 

polimeru. Wyniki te pokazują, że anion nie wiąże się z katalizatorem w sposób 

kowalencyjny. Względna zmiana energii dyspersyjnej pomiędzy kompleksami   
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a substratami i produktami wynika z różnic geometrycznych pomiędzy analizowanymi 

strukturami. W szczególności zmianie ulegają pozycje pierścieni pentafluorofenylowych 

anionu względem liganda fenoksanowego katalizatora oraz łańcucha polimeru. Warto 

zwrócić uwagę, że rola przeciwjonu (tetrakis(pentafluorofenylo)boranowego) jest istotna, 

ponieważ nie wiąże się on bezpośrednio z katalizatorem za pomocą wiązania 

kowalencyjnego. 

Tabela 4.5.1. Wynik analizy ETS-NOCV oddziaływania pomiędzy anionem  
a katalizatorem (z etylenem) w czasie trwania reakcji. Struktury zostały przedstawione na 
rysunku 4.5.5. Wyniki energii w kcal/mol. 

aΔ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Δ𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + Δ𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 + Δ𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 + 𝐸𝑠𝑜𝑙𝑣 

 

Rysunek 4.5.5. Względne energie dla wybranej reakcji dysocjacji etylenu oraz wstawienia 
etylenu do łańcucha polimeru:  1-para jonowa w obecności etylenu, 2-stan przejściowy dla 
reakcji dysocjacji etylenu, 3-kompleks-, 4-stan przejściowy dla reakcji wstawienia etylenu 
do łańcucha polimeru, 5-produkt. 

  

Struktura: Etotal EPauli Eelstat Esteric Edisp Esolv Eorb 

1 -61,19 11,53 -43,67 -32,14 -12,33 -9,81 -6,92 

3 -54,12 5,77 -37,00 -31,24 -6,42 -12,83 -3,63 

5 -63,50 17,22 -46,84 -29,62 -16,34 -8,87 -8,67 
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Rysunek 4.5.6. Analizowane struktury dla ścieżki BS syn, w której anion w strukturze pary 
jonowej w obecności etylenu znajduje się po stronie łańcucha polimeru. Rysunek 
przedstawia struktury: 1-para jonowa w obecności etylenu, 2-stan przejściowy dla reakcji 
dysocjacji etylenu, 3-kompleks-, 4-stan przejściowy dla reakcji wstawienia etylenu  
do łańcucha polimeru, 5-produkt. Zieloną strzałką oznaczono wiązania w cząsteczce 
etylenu. 
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4. 5. 3.  Wpływ zmian strukturalnych katalizatora 
półtytanocenowego na oddziaływania z przeciwjonem.  

 
Na ostatnim etapie badania roli przeciwjonu w reakcjach polimeryzacji etylenu 

katalizowanych przez kompleksy półtytatnocenowe zbadano wpływ zmian strukturalnych 

katalizatora na oddziaływanie z przeciwjonem. W tym celu wybrano trzy katalizatory  

z pierwszej grupy, R = F, H i OCH3 (rysunek 4.1.1).  

Wyniki pokazały, że wszystkie badane katalizatory (R = F, H, OCH3) wyraźnie 

preferują energetycznie kompleksy BS anti (bez przeciwjonu, preferowanymi 

energetycznie kompleksami były BS syn), w których przeciwjon znajduje się po stronie 

podstawnika R1. Składowe energii oddziaływania w parze jonowej, pomiędzy 

kompleksami  a przeciwjonem, dla ścieżki BS anti zostały przedstawione w tabeli 4.5.2. 

Widoczna jest systematyczna zmiana części sterycznej energii oddziaływania (sumy energii 

Pauliego i energii elektrostatycznej). Największą co do wartości bezwzględnej składową 

steryczną energii oddziaływania posiada katalizator z podstawnikiem R = F  

(-32,68 kcal/mol), natomiast najmniejszą katalizator z podstawnikiem R = OCH3 (-29,76 

kcal/mol). Zmiany strukturalne podstawnika fenoksanowego katalizatorów 

półtytanocenowych przekładają się na zmiany wszystkich składowych energii 

oddziaływania kompleksu aktywnego z przeciwjonem. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie 

ma wyraźnej różnicy pomiędzy charakterystyką oddziaływania w parze jonowej  

dla badanych katalizatorów.  

Na tej podstawie można zauważyć, że w przypadku jonów nie wiążących się 

kowalencyjnie takich jak np. anion tetrakis(pentafluorofenylo)boranowy można analizować 

reakcje elementarne mechanizmu polimeryzacji bez uwzględniania przeciwjonu.  

W każdym z badanych kompleksów aktywnych charakter oddziaływania z anionem  

jest zbliżony. 
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Tabela 4.5.2. Analiza ETS-NOCV oddziaływania pomiędzy kompleksem   
a przeciwjonem. Wartości energii wyrażone są w  kcal/mol. 

R= ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 ∆𝐸𝑆𝑡𝑒𝑖𝑐 ∆𝐸𝑜𝑟𝑏 ∆𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 𝐸𝑠𝑜𝑙𝑣 ∆𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

F 9,31 -41,98 -32,68 -5,38 -9,73 -11,71 -59,49 
H 5,77 -37,00 -31,24 -3,63 -6,42 -12,83 -54,12 
OCH3 12,98 -42,74 -29,76 -6,68 -12,72 -11,04 -60,21 

Energia oddziaływania: Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 + ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + ∆𝐸𝑜𝑟𝑏 + ∆𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 + 𝐸𝑠𝑜𝑙𝑣.  
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4. 6.   Wnioski. 
 

Wyniki zaprezentowane w tym rozdziale wyjaśniają zmianę eksperymentalnie 

zaobserwowanej aktywności katalizatorów pod wpływem podstawników w ligandzie 

fenoksanowym. Jakościowo oszacowano aktywność katalizatorów za pomocą 

wieloetapowych obliczeń kawntowochemicznych i za pomocą teoretycznego parametru 

aktywności. Miarę aktywności z wyników teoretycznych porównano w wynikami 

eksperymentalnymi otrzymując duża zgodność. Przeanalizowano, które z rozpatrywanych 

alternatywnych reakcji elementarnych są najbardziej prawdopodobne oraz posiadają 

najniższą barierę aktywacji.  

Analizując ścieżki reakcji za pomocą metody ETS-NOCV wytłumaczono wpływ 

podstawnika w ligandzie fenoksanowym na aktywność badanych katalizatorów. Opisano 

efekt „donacji” oraz „wyciągania” elektronów przez podstawniki (push-pull)  

na reaktywność katalizatorów. Na jego podstawie wytłumaczono dużą aktywność 

podstawników „wyciągających” gęstość elektronową R = F, Cl.  

Ostatnia część opisanych w tym rozdziale badań pozwoliła scharakteryzować rolę 

przeciwjonu w mechanizmie reakcji polimeryzacji etylenu na przykładzie słabo wiążącego 

się anionu tetrakis(pentafluorofenylo)boranowego. Stwierdzono brak oddziaływania 

kowalencyjnego w parze jonowej. W szczególności zaobserwowano, że energia 

oddziaływania dyspersyjnego jest o rząd wielkości większa od energii oddziaływania 

orbitalnego.  Zaobserwowano również dużą swobodę konformacyjną w parze jonowej 

podczas reakcji utworzenia kompleksu . Nie zaobserwowano wpływu zmian 

strukturalnych (podstawników na ligandzie fenoksanowym) katalizatora na oddziaływanie 

z przeciwjonem.  
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5. Modelowanie molekularne polimerów używanych  

w membranach przewodzących aniony do zastosowań 

związanych z energią. 
 

5. 1. Wprowadzenie. 
 
      Perspektywa szerokiego wykorzystania rozwiązań energetycznych opartych na 

ogniwach paliwowych, w szczególności w transporcie i elektronice, wpływa na stały 

wzrost zainteresowania tą tematyką badawczą. Pomimo wielu potencjalnych zastosowań tej 

technologii nadal do rozwiązania pozostają dwa podstawowe problemy: wydajność  

i stabilność pracy ogniw paliwowych. Oba te czynniki są zależne między innymi od 

własności membran polimerowych. [Zhang 2012, Varcoe 2009] Możliwości praktycznych 

zastosowań technologii opartych na polimerowych ogniwach paliwowych z membranami 

protono-wymiennymi (PEMFC, Proton Exchange Membrane Fuel Cell, Proton Electrolyte 

Membrane Fuel Cell, Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) wydają się ograniczone  

ze względu na konieczność użycia – przy masowym zastosowaniu - dużych ilości drogich 

metali, takich jak m.in.: platyna. Jednym z rozwiązań tego problemu mogą być alkaliczne 

ogniwa paliwowe z membranami wymieniającymi aniony (AAEM Alkaline Anion 

Exchange Membrane), w przypadku których możliwe jest zastosowanie znacznie tańszych, 

powszechnie dostępnych metali. [Tzanetkis 2003, Danks 2003, Slade 2003, Lu 2008] W 

membranach tych lokalnie dodatnio naładowany polimer oddziałuje z anionami.   

Wielkim sukcesem technologii opartej na alkalicznych ogniwach paliwowych było 

ich wykorzystanie w pierwszych misjach „Apollo” w latach 60. Membrany wymieniające 

aniony posiadają wiele innych zastosowań [Wang 2011, Zhang 2012]  np.: membrany 

przewodzące chlorki są używane do odwrotnej elektrodializy. Istnieje także wiele 

potencjalnych zastosowań kationowych polimerów np. w elektrolizerach. [Lee 2009, 

Landon 2010, Pennline 2010, Henkensmeier 2012] 

Jednym z głównych problemów ograniczających możliwość zastosowania 

membran polimerowych przewodzących jony hydroksylowe jest ich mała stabilność 
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 z uwagi na procesy dekompozycji oraz wytrzymałość termiczną. [Varcoe 2009] W ciągu 

ostatnich kilku lat pojawiły się prace przedstawiające możliwość wykorzystania nowych 

materiałów polimerowych o zwiększonej stabilności m.in. poprzez obecność podstawników 

wprowadzających zawadę steryczną lub stabilizację rezonansową. [Gu 2009, Guo 2010, 

Henkensmeier 2011, Henkensmeier 2012, Thomas 2012, Wang 2012] 

W ciągu ostatnich lat modelowanie molekularne jest coraz chętniej 

wykorzystywane do opisu struktury elektronowej oraz właściwości fizykochemicznych 

układów polimerowych stosowanych jako membrany. Badania te mają wciąż charakter 

badań pionierskich, jednakże z sukcesem wyciąga się wnioski na temat stabilności 

membran polimerowych za pomocą opisu właściwości pojedynczych cząsteczek 

(monomerów). [Long 2012, Si 2014] Podejście takie jest jednak bardzo ograniczone  

i nie pozwala na pełen opis właściwości fizykochemicznych makrocząsteczek. Do tej pory 

nie przedstawiono jednak systematycznych badań nad doborem modelu kationowych 

polimerów. 

W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie analiza teoretyczna polimerów 

opartych na jednostce benzimidazolowej, równolegle badanych eksperymentalnie w celu 

potencjalnego komercyjnego wykorzystania. (rysunek 5.1.). Niniejsze badania teoretyczne 

prowadzone były we współpracy z grupą eksperymentalną dr D. Henkensmeier’a  

(KIST, Seul, Korea Pd.) – specjalizującą się w syntezie i opisie własności polimerów,  

a także grupą dr A. Dyck’a (Next Energy, Niemcy) – specjalizującą się w testowaniu 

membran w ogniwach paliwowych oraz w badaniach układów o możliwym zastosowaniach 

w technologiach energii odnawialnych.  
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Rysunek 5.1. Struktury badanych polimerów.  

 

Głównym celem badań przedstawionych w tym rozdziale było opracowanie 

modelu teoretycznego makrocząsteczki i użycie go do wyjaśnienia danych 

eksperymentalnych. Na wstępie przedstawiony zostanie kationowy model badanych 

makrocząsteczek oraz przeanalizowany charakter oddziaływania modelowych układów z 

szeregiem anionów. Wyniki te wykorzystano w kolejnym podrozdziale do zrozumienia 

obserwowanych doświadczalnie różnic w oddziaływaniu polimerów wysycanych różnymi 

przeciwjonami oraz wyjaśnienia eksperymentalnie zaobserwowanego, nieintuicyjnego 

trendu w chłonności wody dla różnych anionów. 

W ostatnim podrozdziale przedstawiono wyniki analizy mechanizmu degradacji 

polimeru poprzez eliminacje grupy metylowej. Celem tych badań była analiza jednej  

ze ścieżek dezaktywacji centrum kationowego i zrozumienie jaki wpływ na energię 

aktywacji ma struktura elektronowa kationowej formy polimeru. Zwieńczeniem rozdziału 

będzie zaproponowanie na podstawie badań teoretycznych nowych struktur o potencjalnie 

lepszych właściwościach fizykochemicznych takich jak np. stabilność. W załączniku B 

zebrane zostały materiały dodatkowe. 

Podsumowując szczegółowe cele badań przedstawionych w tym rozdziale 

obejmują: 
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 analizę struktury i rozkładu ładunków w szeregu makromolekuł o różnej 

długości łańcucha w celu opracowania modelu reprezentatywnie 

oddającego najważniejsze cechy struktury elektronowej; 

 określenie miejsca wiązania się anionów w badanych układach; 

 porównawcza charakterystyka oddziaływania z różnymi anionami  

w oparciu o metodę ETS-NOCV; w szczególności określenie względnych 

udziałów „jonowych” i „kowalencyjnych” składowych wiązania; 

 analiza związku pomiędzy strukturą modelowych polimerów  

a charakterem oddziaływania z jonami; 

 wyjaśnienie eksperymentalnie zaobserwowanego, nieintuicyjnego trendu  

w chłonności wody dla różnych jonów: określenie energii swobodnej 

solwatacji dla badanych układów w oparciu o model teoretyczny 

stanowiący połączenie modelu continuum i solwatacji explicite oraz 

wytłumaczenie różnic w energiach swobodnych solwatacji w oparciu  

o różnice w sposobie wiązania się jonów do łańcucha makrocząsteczki, na 

podstawie analizy ETS-NOCV; 

 opis mechanizmu degradacji dla badanych układów z jonami Cl-, Br- i I- 

oraz porównanie stabilności badanych układów polimerowych.  

 propozycja nowych układów polimerowych o lepszych właściwościach 

fizykochemicznych; analiza teoretyczna rozkładu ładunków, wiązania się 

anionów ze szczególnym uwzględnieniem stabilności badanych układów. 
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5. 2. Szczegóły obliczeniowe. 
 
Obliczenia dynamiki molekularnej w podejściu Borna-Oppenheimera wykonano 

przy użyciu programu CP2K [VandeVondele 2003, VandeVondele 2005, Krack 2004].  

Do opisu elektronów rdzenia użyto pseudopotencjałów Goedecker’a. [Goedecker 1996, 

Hartwigsen 1998] przy jednoczesnym użyciu bazy fal płaskich o zadanym parametrze 

obcięcia 280 Ry. Obliczenia przeprowadzono w zespole kanonicznym NVT, przy użyciu 

algorytmu Nosé-Hoovera [Nose 1984 , Hoover 1985] do termostatowania układu  

w temperaturze 298 K. 

Analizę struktury elektronowej badanych układów wykonano za pomocą programu 

ADF [Amsterdam Density Functional, te Velde 2001] przy użyciu baz typu Slatera  

z uwzględnieniem trzech funkcji radialnych dla orbitalu danej podpowłoki wzbogaconych  

o jeden zestaw funkcji polaryzacyjnych (TZP). Obliczenia wykonano przy użyciu 

funkcjonału gradientowego BP86, składającego się z części korelacyjnej Perdew’ego 

[Perdew 1986] oraz części wymiennej Becke’go [Becke 1986].  
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5. 3. Teoretyczny model kationowej struktury polimerów. 
 

Modelowanie molekularne makrocząsteczek (polimerów) metodami chemii 

kwantowej wymaga znalezienia odpowiedniego modelu, za pomocą którego można 

przybliżać badany układ. Polimery stosowane w alkalicznych ogniwach paliwowych 

posiadają kationowe centra aktywne zobojętniane obecnością przeciwjonów. Z tego 

powodu dobór modelu wykonano na podstawie analizy rozkładu ładunku. Badania 

przeprowadzono uwzględniając modele oparte na monomerach, dimerach, trimerach, a 

także dla jednego z badanych układów (Me-PBI) w pentamerze. W każdym z przypadków 

analizowany łańcuch makrocząsteczki wysycony był atomami wodoru. Jako metodę 

analizy rozkładu ładunku wybrano molekularny potencjał elektrostatyczny (MEP) [Murray 

2011, Murray 2002] oraz analizę rozkładu ładunków Hirshfeld’a [Hirshfeld 1977].  

Porównanie wyników obliczeń dla monomerów, dimerów, trimerów i pentamerów 

badanych układów pozwoliło wyciągnąć wnioski dotyczące zmian właściwościowości 

makrocząsteczki w zależności od rozmiaru układu. Wyniki obliczeń wykazały, że zarówno 

rozkład MEP (rysunek 5.3.1.), jak również ładunki atomów otrzymane z analizy 

populacyjnej Hirshfeld’a wykazują znaczne różnice dla odpowiadających sobie atomów w 

merach położonych w centrum modelu i na jego krańcach. 

Celem dalszej analizy zależności własności fizykochemicznych od rozmiaru 

modelu analogiczne obliczenia zostały przeprowadzone dla struktur opartych na 

tetramerach i pentamerach.  Przykładowe wyniki – rozkład MEP – przedstawione są  

na rysunku 5.3.1.  Wyniki obliczeń dla większych modeli (tetramerów i pentamerów) 

pokazały, że uzyskane wartości ładunków atomów w centralnych merach różnią się 

nieznacznie od siebie oraz od odpowiednich wartości uzyskanych dla modeli trimerowych. 

Z tego powodu w dalszych badaniach zostaną zastosowane modele trimerowe jako 

najlepiej reprezentujące strukturę elektronową w centrum łańcucha. Struktury trimerowe 

analizowanych polimerów zostały przedstawione na rysunku 5.3.2. 
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Rysunek 5.3.1. Rozkład molekularnego potencjału elektrostatycznego (MEP) 
przedstawiony na konturze gęstości elektronowej (=0,002), dla monomeru, trimeru  
i pentameru Me-PBI; wartości MEP reprezentowane są przez kolory na konturze gęstości 
zgodnie ze skalą umieszczoną po prawej stronie. 
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Rysunek 5.3.2. Struktury analizowanych kationowych trimerowych układów: H-PBI, Me-
PBI, Me-O-PBI, Me-PBI-OO  i Me-PBI-OPO. 
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Analiza rozkładu ładunku w badanych układach dostarczyła informacji na temat 

preferowanych pozycji wiązania anionów. Na rysunku 5.3.3 porównano rozkład ładunków 

z analizy populacyjnej Hirsheld’a oraz rozkładu MEP dla przykładowego modelu trimeru 

Me-PBI. Wyniki pokazują akumulację ładunku dodatniego w okolicy atomu węgla  

w centrum pierścienia imidazolowego występującego we wszystkich badanych układach. 

Znaczne dodatnie wartości MEP charakteryzują okolicę grupy metylowej przy pierścieniu 

imidazolowym. Na podstawie analizy rozkładu ładunków dla struktur kationowych można 

spodziewać się, że pozycje te stanowić będą preferowane miejsca wiązania anionów.  

 

 
Rysunek 5.3.3. Porównanie rozkładu ładunków z analizy populacyjnej Hirshfeld’a (część 
a) oraz rozkładu MEP (część b) dla trimeru Me-PBI przedstawiony na konturze gęstości 
elektronowej ( = 0,002). Wartości ładunków atomów oraz MEP reprezentowane są za 
pomocą kolorów zgodnie z odpowiednią skalą przedstawioną w prawej części rysunku. 
Atomy węgla charakteryzujące się największym cząstkowym ładunkiem dodatnim zostały 
wskazane strzałką. 
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Porównanie wyników obliczeń dla H-PBI, Me-PBI i dla układów  

z ugrupowaniami eterowymi pozwoliło określić wpływ grup metylowych oraz ugrupowań 

eterowych na strukturę geometryczną oraz rozkład ładunku. Na rysunku 5.3.4. 

przedstawione zostało porównanie rozkładu MEP dla badanych systemów, natomiast na 

rysunku 5.3.5 zaprezentowano rozkłady ładunków cząstkowych wg analizy populacyjnej 

Hirshfeld’a. Wprowadzenie ugrupowań eterowych powoduje obniżenie wartości dodatnich 

MEP w okolicy imidazolowych atomów węgla oraz grup metylowych. Uzyskane zmiany w 

rozkładzie molekularnego potencjału elektrostycznego (rysunek 5.3.4) są w pełni zbieżne z 

obrazem wynikającym z ładunków atomowych (rysunek 5.3.5). Warto podkreślić, że MEP 

reprezentuje efektywny obraz oddziaływań elektrostatycznych z uwzględnieniem pełnego 

rozkładu gęstości elektronowej. 

Porównując rozkład ładunków dla układu Me-PBI i protonowanej formy 

niemetylowanego polimeru: H-PBI możemy zauważyć dużą rolę podstawnika metylowego 

w obniżeniu potencjału elektrostatycznego w okolicy pierścienia benzimidazolowego 

(rysunek 5.3.4 część a i b). Należy jednak zaznaczyć, że struktura H-PBI jest modelowym 

układem służącym jedynie do opisu efektu podstawnika metylowego w pierścieniu 

beznimidazolowym na rozkład ładunku w badanych modelach. Struktura ta koresponduje 

ze strukturami polimerów używanymi w protonowych ogniwach paliwowych, w których 

ładunek dodani otrzymywany jest przez protonowanie.  

Na rysunku 5.3.5 zaprezentowano porównanie rozkładu ładunków Hirshfeld’a dla 

modeli trimerowych z różnymi podstawnikami łączącymi grupy benzimidazolowe. 

Analizowane układy różniły się liczbą grup eterowych, układ Me-PBI nie posiadał żadnej 

grupy eterowej, Me-O-PBI posiadał jedną grupę eterową, a ostatni z nich Me-PBI-OPO 

dwie. Analizując ładunki Hirshfeld’a dla atomów węgla centrum kationowego 

obserwujemy najmniejszy ładunek dodatni dla Me-PBI (część a, rysunek 5.3.5). Nie można 

jednak przybliżać oddziaływania z anionami za pomocą analizy ładunku jednego atomu, 

dlatego wykonano analizę sum ładunków Hirshfelda grup otaczających centrum kationowe.  

Dla otaczających centrum kationowe atomów, azotów, węgli i wodorów pochodzących  

z grup metylowych (część b i c, rysunek 5.3.5) najniższa suma ładunków została 

zaobserwowana dla układu z dwoma grupami eterowymi. Analizując trend w sumach 
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ładunków atomowych możemy zaobserwować, że największa różnica jest widoczna  

dla sumy ładunków liganda łączącego (część e, rysunek 5.3.5.). Zmiana ta jest dwukrotnie 

większy od różnicy zaobserwowanej dla sumy ładunków atomowych centrum 

imidazolowego wraz z grupami metylowymi (część d, rysunek 5.3.5). W obu przypadkach 

najniższą sumę ładunków zaobserwowano dla układu Me-PBI-OPO. Analizując MEP  

dla układów z mostkami eterowymi (rysunek 5.3.4, części b-e) możemy zauważyć wyraźne 

zmniejszenie ładunku dodatniego w okolicy centrum imidazolowego. 

Wyniki wskazały, że zarówno podstawniki na pierścieniu imidazolowym, jak  

i ugrupowania łączące kolejne jednostki polimeru mają duży wpływ na rozkład ładunku. 

Molekularny potencjał elektrostatyczny i rozkład ładunków odzwierciedla wpływ zmian 

strukturalnych na potencjał elektrostatyczny w okolicy centrum kationowego. Modyfikacje 

struktury polimeru mające na celu zmiany rozkładu MEP mogą wpływać  

na energię oddziaływania z jonami, a co za tym idzie energetykę reakcji degradacji 

polimeru. 

Analizowane modele trimerowe oddziałujące z anionami stanowią jedynie  

przybliżenie układów eksperymentalnych. Nie ma możliwości bezpośredniej weryfikacji 

zaproponowanych modeli. Podjęto jednak próbę oszacowania używanych przybliżeń przy 

pomocy porównania wyników obliczeń z eksperymentalnymi danymi protonowych 

przesunięć chemicznych. Wyniki przeprowadzonych obliczeń NMR (tabela 5.3)  

są zbliżone do danych eksperymentalnych, a tym samym potwierdzają adekwatność 

zastosowanych modeli. 
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Rysunek 5.3.4. Porównanie rozkładu molekularnego potencjału elektrostatycznego 
przedstawionego na konturze gęstości elektronowej ( = 0,002) dla modeli trimerowych: 
H-PBI, Me-PBI, Me-O-PBI, Me-PBI-OO i Me-PBI-OPO, prawa część rysunku prezentuje 
powiększony środkowy mer, każdej ze struktur, zieloną strzałką zaznaczono węgiel C2, 
strzałką czerwona zaznaczono grupy metylowe. 
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Rysunek 5.3.5. Porównanie rozkładu ładunków Hirshfeld’a dla modeli trimerowych  
Me-PBI, Me-O-PBI  i Me-PBI-OPO. Wartości ładunków: a) atomu centralnego pierścienia 
imidazolowego, b) atomów azotu pierścienia imidazolowego, c) grup metylowych, d) sumy 
atomu centralnego atomów azotu pierścienia imidazolowego oraz grup metylowych,  
e) pierścienia fenylowego sąsiadującego z centralnym atomem węgla pierścienia 
imidazolowego , f) wypadkowego układu: sumy fragmentów d i e. 

 
Tabela 5.3. Porównanie obliczonych przesunięć chemicznych z wartościami 
eksperymentalnymi. Przesunięcia chemiczne charakteryzujące protony z poszczególnych 
grup funkcyjnych lub fragmentów modelu zaznaczono w tabelach kolorami 
odpowiadającymi poszczególnym rysunkom.   
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5. 4. Analiza oddziaływania modeli polimerów z wybranymi anionami. 
 

Opracowane modele trimerów badanych układów polimerowych (H-PBI, Me-PBI, 

Me-O-PBI, Me-PBI-OO i Me-PBI-OPO) zostały zastosowane w obliczeniach 

uwzględniających obecność przeciwjonu. Głównym celem tych badań było określenie 

sposobu koordynacji anionów oraz opis oddziaływań polimer-anion. W obliczeniach 

uwzględnione zostały następujące aniony: OH-, F-, Cl-, Br-, I-, HCO3
-, BF4

-. Przykładowe 

struktury modelowych układów z wybranymi anionami zostały przedstawione na rysunku 

5.4.1. 

Dla opracowanych modeli polimerów przeprowadzono symulację dynamiki 

molekularnej w podejściu Borna-Oppenheimera (DFT) w temperaturach 0K i 298K.  

Na podstawie analizy trajektorii określono regiony wiązania anionów z centrum 

kationowym. Dla większości jonów zaobserwowano słabe wiązanie, charakteryzujące się 

względnie dużymi oscylacjami długości wiązania (np. dla R = I-  2,4 – 3,8Å, R = BF4
- 3,0 – 

4,5Å). W przypadku jonów hydroksylowych dla wszystkich badanych układów 

zaobserwowano spontaniczne tworzenie się silnego wiązania C-O pomiędzy anionem a 

polimerem (rysunek B.2.). Przyłączenie grupy hydroksylowej do polimeru powoduje 

dezaktywację centrum kationowego, a także jest pierwszym krokiem do degradacji. 
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Rysunek 5.4.1. Porównanie struktur i odległości jonu od centralnego atomu węgla 
jednostki benzimidazolowej dla Me-PBI-OPO oddziałującego z OH- (część a) oraz I-  
(część b). 

 

Analizowanie oddziaływania sześciu anionów z kationowym trimerowym 

układem modelowym posiadającym 6 centr kationowych wymaga założenia pewnego 

arbitralnego podziału na fragmenty. Możemy wyodrębnić różne podziały, np. jeden z 

anionów i pozostałą część układu (układ modelowy i 5 anionów) lub sześć anionów i 

kationowy model polimeru. Otrzymana energia oddziaływania będzie się znacząco różniła, 

ponieważ w każdym z przypadków inaczej traktujemy destabilizujące oddziaływania 

pomiędzy anionami. W załączniku B, rysunek B.3. przedstawiono różnicę otrzymanych 

energii dla czterech przykładowych układów przy zastosowaniu różnych podziałów. Warto 

zwrócić uwagę, że póki nie porównujemy wartości bezwzględnych oddziaływania a jedynie 

układy modelowe między sobą, nie ma znaczenia, który z podziałów zastosujemy. Każde  

z przedstawionych sposobów przybliżania energii oddziaływania pomiędzy polimerem  

a anionami ma zarówno wady jak i zalety. W dalszych rozważaniach przyjęto, że energia 

oddziaływania pomiędzy anionami a polimerem będzie analizowana na podstawie energii 

oddziaływania kationowego polimeru (6+) z sześcioma anionami, wyrażonej  w 

przeliczeniu na jedno centrum aktywne (kationowe). 
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W celu opisu oddziaływania pomiędzy modelami polimerów a anionami 

przeprowadzono szczegółową analizę charakteru wiązania pomiędzy anionami a badanymi 

układami. Wykonano optymalizację geometrii modelowych trimerów układów H-PBI,  

Me-PBI, Me-O-PBI, Me-PBI-OO oraz Me-PBI-OPO oddziałujących z anionami (OH-, F-, 

Cl-, Br-, I-, BF4
-, HCO3

-), wykorzystując wyniki z trajektorii MD. Po otrzymaniu 

modelowych struktur polimerów z przeciwjonami, scharakteryzowano wiązanie anion-

polimer za pomocą metody ETS-NOCV (rysunek B4). Całkowite energie wiązania się 

poszczególnych jonów (ΔEinteraction) zmieniają się w szeregu:  BF4- < I- < Br- < HCO3- < Cl- 

< F- < OH-. Wynik ten odpowiada eksperymentalnej serii Hofmeistera, opisującej wiązanie 

się jonów z różnymi prostymi układami kationowymi. [Hofmeister 1888]  

Porównanie uzyskanych energii wiązania jonów (rysunek B4) dla badanych 

układów polimerowych pozwala je następująco uszeregować: Me-PBI-OPO < Me-O-PBI < 

Me-PBI << H-PBI. Szereg ten jest praktycznie taki sam dla wszystkich badanych 

przeciwjonów. Wyniki potwierdzają przewidywania oparte na rozkładzie MEP dla 

polimerów, pokazując jednocześnie, że MEP może być z powodzeniem stosowany do 

porównywania różnych modelowych układów polimerowych.  

Wartości składowych energii wiązania z analizy ETS-NOCV dla dwóch układów 

H-PBI i Me-PBI zebrane zostały w tabeli 5.4. Wyniki potwierdziły tworzenie się silnych 

wiązań w przypadku jonów hydroksylowych o długości i charakterze odpowiadającej 

typowym wiązaniom kowalencyjnym C-OH oraz znacznie słabszych oddziaływań dla 

pozostałych jonów. W przypadku jonów OH-
 składowa energii oddziaływania orbitalnego 

jest znacznie większa (co do modułu) niż dla pozostałych jonów; potwierdza to tworzenie 

się typowego wiązania kowalencyjnego. Wyniki wykazują, że dla każdego z badanych 

układów polimerowych jony hydroksylowe wiążą się najsilniej. W celu dokładnego opisu 

charakteru wiązania się anionów z centrum kationowym przeanalizowano energię 

oddziaływania za pomocą podziału na dwie składowe „kowalencyjną” przybliżaną przez 

energię odziaływania orbitalnego i „niekowalencyjną” sumę pozostałych przyczynków 

(ΔEdist+ΔEelstat +ΔEPauli). Na rysunku 5.4.2 przedstawiono obie składowe oddziaływania dla 

badanych układów. Dla anionów OH- i F-  energia oddziaływania „kowalencyjnego” jest 

stabilizująca, natomiast suma pozostałych składowych jest destabilizująca. Dla pozostałych 
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anionów (BF4
-, I-,Br-, HCO3

-,Cl-) bardziej stabilizująca jest składowa „niekonwalencyjna” 

co świadczy o jonowym charakterze oddziaływania tych jonów z kationowym polimerem.  

Zmniejszenie dodatniego potencjału elektrostatycznego dla struktur 

z ugrupowaniami eterowymi może mieć wpływ na mniejszą podatność tych układów  

na reakcje dekompozycji. Istotnym wynikiem przeprowadzonych badań było także 

zaobserwowanie znacznego zmniejszenia energii oddziaływania (ok. 10 kcal/mol) przy 

porównaniu polimerów metylowanych z niemetylowanymi, Me-PBI z H-PBI. Rezultat ten 

może tłumaczyć wyniki eksperymentalne dotyczące poprawy przewodnictwa jonowego 

poszczególnych membran po przeprowadzeniu metylowania.  

 

 
Rysunek 5.4.2. Porównanie „kowalencyjnych” i „niekowalencyjnych” składowych energii 
oddziaływania  modeli trimerowych z wybranymi anionami z analizy ETS-NOCV. Jako 
składową „kowalencyjną” przyjęto ΔEorb jako składową „niekowalencyjną” przyjęto 
pozostałą część energii oddziaływania (ΔEdist+ΔEelstat +ΔEPauli).   
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Tabela 5.4. Wybrane energie oddziaływania (ΔEinteraction) badanych układów (trimerów H-
PBI, Me-PBI) z rozważanymi jonami (OH-, F-, Cl-, Br-, I-, HCO3

-, BF4
-), wraz z 

poszczególnymi składowymi z analizy dekompozycji energii, ETS 
(ΔEinteraction=ΔEdist+ΔEb=ΔEdist+[ΔEorb+ΔEelstat+ΔEPauli]); wszystkie wartości wyrażone są 
w kcal/mol. 

 
ΔEPauli ΔEelstat ΔEorb ΔEb ΔEdist ΔEinteraction (ΔEdist+ΔEelstat +ΔEPauli) 

H-PBI6+ + 6 OH- 413,64 -452,16 -285,70 -324,22 108,13 -216,09 69,61 

H-PBI6+ + 6 F- 302,85 -393,20 -207,24 -297,59 97,99 -199,60 7,64 

H-PBI6+ + 6 Cl- 102,44 -270,35 -74,95 -242,86 86,05 -156,81 -81,86 

H-PBI6+ + 6 Br- 76,83 -253,35 -55,83 -232,36 79,41 -152,95 -97,11 

H-PBI6+ + 6 I- 50,83 -233,16 -40,45 -222,78 70,60 -152,18 -111,73 

H-PBI6+ + 6 BF4
- 37,57 -228,09 -33,29 -223,81 62,16 -161,66 -128,36 

Me-PBI6+ + 6 OH- 415,81 -445,23 -280,15 -309,57 101,51 -208,05 72,09 

Me-PBI6+ + 6 F- 283,20 -375,59 -190,81 -283,19 89,72 -193,47 -2,67 

Me-PBI6+ + 6 Cl- 59,46 -244,96 -45,78 -231,28 74,60 -156,68 -110,9 

Me-PBI6+ + 6 HCO3
- 31,13 -228,14 -26,91 -223,93 71,29 -152,64 -125,72 

Me-PBI6+ + 6 Br- 48,12 -234,61 -35,70 -222,19 70,69 -151,49 -115,8 

Me-PBI6+ + 6 I- 37,35 -224,15 -26,46 -213,26 68,59 -144,67 -118,21 

Me-PBI6+ + 6 BF4
- 17,23 -202,56 -14,40 -199,73 58,84 -140,89 -126,49 
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5. 5.  Analiza wpływu charakteru oddziaływania polimeru  
z przeciwjonami na chłonność wody.  

 
Istotnym parametrem opisującym membranę jest chłonność wody przez 

wykorzystany polimer. Eksperymentalnie jest ona wyrażana jako iloraz masy wody 

przyjętej przez polimer oraz masy suchego polimeru pomnożonej przez 100%. Możemy 

założyć, że chłonność wody wynika bezpośrednio z oddziaływania modelu polimeru  

z wodą. W tym przypadku za miarę chłonności wody, w przybliżeniu można przyjąć 

energię swobodną solwatacji układu oddziałującego z anionami.  

Dla jednego z analizowanych we wcześniejszych podrozdziałach układu  

(Me-O-PBI), eksperymentalnie zaobserwowano nieintuicyjny trend chłonności wody dla 

układu oddziałującego z wodorowęglanem niż z chlorkiem i jodkiem w szeregu: HCO3- > 

Cl- > I-. Wynik ten jest sprzeczny z intuicją chemiczną, ponieważ energia swobodna 

solwatacji dla anionów zmienia się w kolejności Cl- > HCO3- > I-. Trend ten został 

zaobserwowany zarówno przez badania eksperymentalne [Smith 1977, Pearson 1986] jak i 

obliczenia teoretyczne, [Tissandier 1998, Florián 1997, Florián 1999]  np. wartości 

obliczone w grupie prof. Warshela wynoszą odpowiednio: -78 kcal/mol dla Cl-,  

-76 kcal/mol dla HCO3
-  oraz 63 kcal/mol dla I-. [Florián 1997, Florián 1999] Z tego 

wynika, że nie możliwe jest wytłumaczenie eksperymentalnego trendu w chłonności wody 

za pomocą energii swobodnej solwatacji niezwiązanych jonów. Kiedy rozważamy pary 

trzech różnych przeciwjonów z tym samym polimerem (Me-O-PBI) jedynym różnicującym 

czynnikiem może być oddziaływanie w parze jonowej.  

W pierwszej kolejności przystąpiono do wyjaśnienia eksperymentalnego trendu  

w chłonności wody za pomocą obliczeń energii swobodnej solwatacji. W tym celu użyto 

kilku metod: podejścia explicite (obliczenie energii oddziaływania  

z kilkoma cząsteczkami wody), implicite (obliczenie energii solwatacji przy użyciu modelu 

rozpuszczalnika ciągłego, COSMO) oraz przy użyciu cykli termodynamicznych łączących 

ze sobą oba wcześniejsze podejścia. 

Połączenie opisu oddziaływania z rozpuszczalnikiem, jako ośrodka ciągłego 

(implicite) i w sposób jawny (explicite), było konieczne ze względu na kilka czynników. 

Badano duże układy, których solwatowanie w sposób bezpośredni wymagałoby użycia 
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setek cząsteczek wody. Z drugiej jednak strony aniony oddziałujące z membraną  mogą 

silnie oddziaływać z rozpuszczalnikiem poprzez tworzące się wiązania wodorowe. 

Rozwiązaniem pozwalającym połączyć obie powyższe metody jest użycie cyklu 

termodynamicznego.  

Idea używania cyklu termodynamicznego do opisu efektów oddziaływania  

z rozpuszczalnikiem była rozwijana w wielu grupach badawczych. [Cramer 1999, Zhan 

2001, Kelly 2006, Bryantsev 2008] W niniejszej pracy zastosowano cykl termodynamiczny 

z poprawkami dodanymi przez zespół prof. Goddarda w celu redukcji, poprawienia efektu 

zmiany stężenia rozpuszczalnika. [Bryantsev 2008] 

 

 

Rysunek 5.5.1. Schemat klastrowego cyklu termodynamicznego. 

 

  Głównym celem użycia cyklu termodynamicznego jest wyrażenie energii 

swobodnej solwatacji badanego układu (np. P6+(X-)6) za pomocą energii związania klastra 

wody o założonej wielkości Gbind, energii swobodnej solwatacji zarówno klastra wody jak 

i badanego układu oddziałującego z klastrem wody. Schematycznie zostało to 

przedstawione na rysunku 5.5.1. Na czerwono oznaczono wielkość szukaną czyli energię 

swobodną solwatacji kompleksu. Korzystając z zasady zachowania energii, możemy 

zapisać: 

 

Δ𝐺𝑠𝑜𝑙[(P6+)(X-)6] + Δ𝐺𝑠𝑜𝑙[(H2O)𝑛] = Δ𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑 + Δ𝐺𝑠𝑜𝑙[(𝑃6+)(X-)6(H2O)n] − 𝑅𝑇𝑙𝑛 (
[𝐻2𝑂]

𝑛
) (5.1.) 

Δ𝐺𝑠𝑜𝑙[(P6+)(X-)6] = Δ𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑 + Δ𝐺𝑠𝑜𝑙[(P6+)(X-)6(H2O)n] − Δ𝐺𝑠𝑜𝑙[(H2O)𝑛] − 𝑅𝑇𝑙𝑛 (
[𝐻2𝑂]

𝑛
) (5.2.) 
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W otrzymanym wyrażeniu energia swobodna solwatacji jest wyrażona za pomocą 

energii swobodnej związania klastra wody, która będzie przybliżana przez energię 

oddziaływania układu z klastrem wody. Energia swobodna solwatacji została wyznaczona 

przy użyciu modelu rozpuszczalnika ciągłego (COSMO). Ostatnim wyrażeniem równania 

jest poprawka opisująca zmianę stężenia wody, dla 18 cząsteczek wody wynosi ona jedynie 

0.66 kcal/mol. 

Zastosowanie cyklu termodynamicznego wymagało optymalizacji badanych 

układów razem ze związanym klastrem wody. Niestety ogranicza to dobór dużych klastrów 

wody których optymalizacja z badanym układem byłaby zbyt czasochłonna, dlatego 

przyjęto 18 cząsteczek wody (po 3 na każde centrum kationowe) jako najmniejszy możliwy 

klaster.  

Wyniki otrzymane z obliczeń przy użyciu cykli termodynamicznych dobrze 

korelują z eksperymentalnymi trendami chłonności wody (tabela 5.5.1.) Różnice 

eksperymentalne w temperaturze pokojowej są znaczne, chłonność wody Me-O-PBI 

wynosi odpowiednio 20% dla Me-O-PBI(I-), 45% dla Me-O-PBI(Cl-) i 90%  

Me-O-PBI(HCO3). Wyniki otrzymane za pomocą metody explicite oddają właściwy trend, 

jednak różnica 0,5 kcal/mol pomiędzy układami z chlorkiem i wodorowęglanem jest 

poniżej dokładności przyjętych przybliżeń. Rezultat otrzymany przy zastosowaniu cykl 

termodynamicznego, czyli połączenia metody explicite i implicite, w dobrym przybliżeniu 

oddaje ilościowo różnice między układami: -34,4 kcal/mol dla Me-O-PBI(I-),  

-43,4 kcal/mol dla  Me-O-PBI(Cl-) i -49,8 kcal/mol dla Me-O-PBI(HCO3). 

Otrzymane wyniki posłużyły do wyjaśnienia czynników wpływających  

na niezwykle wysoką energię swobodną solwatacji układów oddziałujących  

z wodorowęglanem. Największa różnica pomiędzy układami z wodorowęglanem  

a pozostałymi anionami widoczna jest w energii swobodnej solwatacji otrzymanej  

w podejściu implicite. Świadczy to o możliwej dużej zmianie rozłożenia ładunków 

cząstkowych w układzie z wodorowęglanem w stosunku do innych układów.  

W celu wyjaśnienia zaobserwowanych trendów przenalizowano energię 

oddziaływania z jonami. W tabeli 5.5.2 wyniki analizy ETS. Energię oddziaływania 

orbitalnego w przybliżeniu przyjęto za część kowalencyjną oddziaływania, natomiast sumę 
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energii Pauliego, energii elektrostatycznej i energii dystorsji (ΔEdist+ΔEelstat+ΔEPauli) jako 

energię oddziaływania niekowalencyjnego. Największa suma składowych 

„niekowalencyjnych” energii oddziaływania widoczna jest dla układu Me-O-PBI(HCO3). 

Układ ten posiada także najmniejszą energię oddziaływania orbitalnego (-21,1 kcal/mol), 

która jest co do wartości dwukrotnie mniejsza od energii oddziaływania orbitalnego dla 

układu Me-O-PBI(Cl) (-43,3 kcal/mol).  

Zaobserwowano, że w przypadku oddziaływania kationowego modelu polimeru  

z anionami wodorowęglanowymi składowa „kowalencyjna” oddziaływania (określona jako 

suma dominujących składowych NOCV do energii oddziaływania orbitalnego, to znaczy 

składowych dla których widoczne jest przeniesienie ładunku pomiędzy fragmentami) jest 

znacznie mniejsza niż dla anionu chlorkowego czy jodkowego (rysunek 5.4.3, na rysunku 

zaprezentowano analizę oddziaływania wszystkich badanych wcześniej układów). 

Powoduje to dużą separację ładunków (dodatniego na centrum aktywnym i ujemnego na 

przeciwjonie) w układzie z wodorowęglanami co można zauważyć analizując molekularny 

potencjał elektrostatyczny (MEP, rysunek 5.4.4), przekłada się to także na zwiększenie (co 

do wartości bezwzględnej) wartości energii swobodnej solwatacji.   

Podsumowując, podejście zaprezentowane w tym podrozdziale pozwoliło 

wytłumaczyć eksperymentalnie zaobserwowane trendy chłonności wody. Przy pomocy 

metody ETS-NOCV udało się opisać rolę separacji ładunku w zmianie energii swobodnej 

solwatacji badanych układów.  
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Rysunek 5.5.2 Struktury analizowanych układów oddziałujących z 18 cząsteczkami wody, 

Me-O-PBI z przeciwjonami Cl-(a), HCO3
- (b) i I- (c). 
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Rysunek 5.5.3. Porównanie cząsteczkowego potencjału elektrostatycznego (MEP) 
przedstawiony na konturze gęstości elektronowej ( = 0,002) dla układu Me-O-PBI 
oddziałującego z anionami: Cl-, HCO3

- i I-. 

 

Tabela 5.5.1. Energie swobodne solwatacji badanych układów pochodzące z obliczeń 

explicite, implicite i cyklu termodynamicznego. Wartości zostały podane w kcal/mol  

i wyrażono je na jedno centrum kationowe. 

układ: 

implicit 

(COSMO) 
explicit 

cykl 

termodynamiczny 

ΔGsolv(P) ΔEP-18H2O ΔGsolv(P) 

Me-O-PBI6+ + 6 Cl- -22,96 -38,10 -43,41 

Me-O-PBI6+ + 6 HCO3
- -34,83 -38,66 -49,76 

Me-O-PBI6+ + 6 I- -24,25 -31,25 -34,40 
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Tabela 5.5.2. Energie oddziaływania (ΔEinteraction) trimerów Me-O-PBI z rozważanymi 
jonami (Cl-, I-, HCO3

-,), wraz z poszczególnymi składowymi z analizy dekompozycji 
energii, ETS (ΔEinteraction=ΔEdist+ΔEelstat+ΔEPauli+ΔEorb=(ΔEdist+ΔEelstat+ΔEPauli)+ΔEorb); 
wszystkie wartości wyrażone są w kcal/mol.  

 
 ΔEdist ΔEelstat ΔEPauli (ΔEdist+ΔEelstat+ ΔEPauli) ΔEorb ΔEinteraction 

Me-O-PBI
6+

 + 6 Cl
-
  59,62 -212,26 67,25 -85,39 -43,30 -128,68 

Me-O-PBI
6+

 + 6 HCO3
-
  48,66 -182,41 34,23 -99,52 -21,09 -120,61 

Me-O-PBI
6+

 + 6 I
-
  60,18 -197,43 44,59 -92,66 -23,57 -116,23 
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5. 6.  Mechanizm degradacji polimerów wykorzystywanych  
w membranach przewodzących aniony halogenkowe. 

 
Opracowane we wcześniejszych podrozdziałach modele wykorzystano jako punkt 

wyjścia do badania możliwych ścieżek reakcji dekompozycji polimerów pod wpływem 

oddziaływania z jonami halogenkowymi (jodkowymi, chlorkowymi i bromkowymi).  

Rozważano reakcję odszczepienia grupy metylowej z pierścienia imidazolowego na skutek 

oddziaływania z rozważanymi anionami (rysunek 5.6.1.). Warto podkreślić, że mechanizm 

ten został potwierdzony prze wyniki grupy eksperymentalnej. 

 

Rysunek 5.6.1. Badane reakcje dekompozycji analizowanych układów polimerowych  
na przykładzie Me-PBI. 

Warto przypomnieć, że najbardziej stabilnym konformerem badanych par 

jonowych (kationowych polimerów i anionów halogenkowych), jest struktura, w której 

anion oddziałuje z centrum kationowym, znajdując się w poza płaszczyzną pierścienia 

benzimidazolowego w pobliżu węgla C2 (rysunek 5.6.1, struktura 1). W celu określenia 

szczegółowego mechanizmu degradacji oraz energii aktywacji reakcji odszczepienia grupy 

metylowej konieczne było otrzymanie struktur pośrednich. W pierwszej z nich anion 

znajduje się w pobliżu grupy metylowej, w płaszczyźnie pierścienia benzimidazlowego 

(rysunek 5.6.1, struktura 1’). Następnie wyznaczono struktury stanów przejściowych 

reakcji (rysunek 5.6.1, TS) i na tej podstawie wyznaczono energię aktywacji reakcji 

degradacji dla każdej badanej pary jonowej. Sumarycznie wykonano obliczenia dla 20 par 

jonowych. Z powodu dużej ilości obliczeń do wykonania, przed ich rozpoczęciem, 

dokonano redukcji układu modelowego z modelu polimeru posiadającego 6 centrów 

kationowych do układu posiadającego 3 centra kationowe. Dobór ten pozwala  

na analizowanie reakcji na środkowym centrum kationowym, które jest otoczone przez dwa 

wysycone anionami centra. 
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Rysunek 5.6.2. Model układów (na przykładzie Me-PBI) wykorzystany we wcześniejszych 
badaniach, czerwonym prostokątem zaznaczono zredukowany model, którego używano do 
badania degradacji polimerów, niebieskim prostokątem zaznaczono jedno centrum 
kationowe na którym badano przebieg reakcji.   

Wyniki zostały zestawione w tabeli 5.6.1. Przykładowe profile energetyczne dla 

reakcji z anionem chlorkowym zostały zaprezentowane na rysunku 5.6.3. Najniższą energię 

reorganizacji układu (struktura 1’) zaobserwowano dla Me-PBI, który wyróżniał się 

również zlokalizowanym ładunkiem dodatnim na centrum benzimidazolowym. Dodawanie 

kolejnych mostków eterowych do struktury modelu polimeru powodowało podwyższenie 

energii reorganizacji (reakcja 11’) a co za tym idzie utrudniało oderwanie grupy 

metylowej. Podobny trend obserwowany jest dla energii stanów przejściowych. Otrzymane 

wyniki obliczeń teoretycznych wykazują jakościową zgodność z wynikami 

eksperymentalnymi uzyskanymi przez grupę eksperymentalną.  

Porównanie otrzymanych wyników energii aktywacji badanych reakcji 

elementarnych pozwoliło potwierdzić tezę, że porównanie rozkładu molekularnego 

potencjału elektrostatycznego pozwala na  jakościowe określenie względnej skłonności do 

degradacji dwóch układów. Dla układu Me-PBI(Cl-) energia aktywacji jest najniższa  

(24.3 kcal/mol), a molekularny potencjał elektrostatyczny dla jego kationu przyjmuje 

najwyższe wartości dodatnie (porównując z pozostałymi układami) w obszarze  grup 

metylowych (rysunek 5.6.3, czerwone strzałki). Zjawisko to jest również odzwierciedlone 

w przyczynkach elektrostatycznych do energii oddziaływania badanych jonów (tabela 

5.6.2). Warto podkreślić, że całkowita energia oddziaływania nie koreluje się  

z zaobserwowanymi energiami aktywacji reakcji elementarnych w przeciwieństwie do jej 

składowych elektrostatycznych. Wyniki te pokazują, że analiza molekularnego potencjału 

elektrostatycznego oraz analiza ETS-NOCV mogą stanowić podstawę dla jakościowego 

porównania stabilności badanych układów bez konieczności kosztownego wyznaczania 

ścieżek reakcji elementarnych degradacji. W załączniku B na rysunkach B10 i B11 
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przedstawiono także analizę zmiany energii oddziaływania fragmentu (CH3
+) z pozostałą 

częścią układu podczas odrywania grypy metylowej przez Cl-.  

 
Rysunek 5.6.3. Porównanie przykładowych profili energetycznych badanych reakcji 
dekompozycji (rysunek 5.6.1.) analizowanych układów polimerowych w przypadku 
oddziaływania z jonami Cl- (wykres po lewej), wyniki porównane zostały z charakterystyką 
molekularnego potencjału elektrostatycznego (schemat po prawej). Na rysunku zestawiono 
dla porównania także dwa nowe zaproponowane układy 4-Me,OBn-PBI-OO,  
Me-PBI-OO, które zostaną omówione w kolejnym podrozdziale. 
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Tabela 5.6.1. Względne energie produktów pośrednich występujących na ścieżkach 
badanych reakcji dekompozycji dla analizowanych par jonowych. Umieszczone w tabeli 
wartości energii (w kcal/mol) obliczone są względem struktury 1 (rysunek 5.5.1). 

model  1’ TS 2 3 
polimeru: Cl- Br- I- Cl- Br- I- Cl- Br- I- Cl- Br- I- 

Me-PBI 15,13 14,46 13,88 24,27 27,19 27,27 -1,35 3,62 4,86 -0,63 3,28 4,86 

Me-O-PBI 16,56 15,05 12,16 24,67 23,66 22,38 -3,44 1,32 1,62 -2,19 1,71 2,67 

Me-PBI-OO 17,25 15,18 12,57 24,91 23,68 22,47 -3,82 -0,12 1,31 -2,95 0,98 1,95 

Me-PBI-OPO 19,91 18,28 17,15 26,37 25,29 23,55 -2,50 1,34 1,84 -2,18 2,04 3,18 

 

Tabela 5.6.2. Przykładowe wartości energii oddziaływania (ΔEinteraction) badanych układów 
(trimerów Me-PBI, Me-O-PBI, Me-PBI-OO i Me-PBI-OPO) z rozważanymi jonami   
Cl-, Br-, I-), wraz ze składowymi z analizy dekompozycji energii, ETS (ΔEinteraction= 
ΔEdist+ΔEb=ΔEdist+ [ΔEorb+ΔEelstat+ΔEPauli] ); wartości wyrażono w kcal/mol. 

 ΔEPauli ΔEelstat ΔEorb ΔEb ΔEdist ΔEinteraction 

Me-PBI
6+

 + 6 Cl
-
 59,46 -244,96 -45,78 -231,28 74,60 -156,68 

Me-O-PBI
6+

 + 6 Cl
-
 67,25 -212,23 -49,67 -194,65 59,62 -135,03 

Me-PBI-OO
6+

 + 6 Cl
-
 69,25 -211,91 -51,60 -194,26 56,96 -137,30 

Me-PBI-OPO
6+

 + 6 Cl
-
 70,61 -197,22 -52,56 -179,17 52,61 -126,56 

4-Me,OBn-PBI-OO6+ + 6 Cl- 46,08 -195,04 -38,96 -187,92 54,67 -133,24 

Me-PBI
6+

 + 6 Br
-
 48,12 -234,61 -35,70 -222,19 70,69 -151,49 

Me-O-PBI
6+

 + 6 Br
-
 54,05 -203,34 -38,34 -187,63 57,73 -129,90 

Me-PBI-OO
6+

 + 6 Br
-
 58,05 -204,01 -41,70 -187,66 56,02 -131,64 

Me-PBI-OPO
6+

 + 6 Br
-
 54,55 -185,97 -39,17 -170,59 47,91 -122,68 

4-Me,OBn-PBI-OO6+ + 6 Br- 39,24 -187,80 -32,02 -180,58 52,98 -127,60 

Me-PBI
6+

 + 6 I
-
 37,35 -224,15 -26,46 -213,26 68,59 -144,67 

Me-O-PBI
6+

 + 6 I
-
 44,59 -197,41 -30,55 -183,37 60,18 -123,19 

Me-PBI-OO
6+

 + 6 I
-
 47,30 -193,69 -32,92 -179,32 55,17 -124,15 

Me-PBI-OPO6+ + 6 I
-
 46,94 -178,18 -32,38 -163,62 49,68 -113,93 

4-Me,OBn-PBI-OO6+ + 6 I- 31,74 -181,72 -24,45 -174,43 52,88 -121,55 
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5. 7. Modele polimerów o potencjalnym zastosowaniu  
w membranach przewodzących aniony. 

 
Pomimo znalezienia układu o potencjalnym zastosowaniu (Me-PBI-OO) nadal 

poszukiwano struktur, które charakteryzowały się większą stabilnością przy jednoczesnej 

prostocie syntezy. Wnioski z wcześniejszych badań oraz prowadzone równolegle badania 

eksperymentalne pozwoliły zaproponować nowe struktury polimerów. Na rysunku 5.6.1. 

przedstawiono trzy rodziny nowych układów będących kompromisem pomiędzy 

wyobraźnią teoretyka a możliwościami syntezy przez eksperymentalistów.   

Układy te bazują na jednostkach benzimidazolowych połączonych nowymi 

alifatycznymi ligandami lub połączeniach za pomocą sprawdzonych mostków eterowych. 

Zbadano różne rodzaje podstawników (alifatycznych i arometycznych) wstawianych  

w miejsce grup metylowych. Próbowano także zmian w centrum kationowym badając 

wpływ heteroatomów na rozkład molekularnego potencjału elektrostatycznego.   

Dla każdego z zaprezentowanego układu wykonano analizę rozkładu 

molekularnego potencjału elektrostatycznego, rozkładu ładunków atomów z analizy 

populacyjnej Hirshfelda, kształtu i energii orbitali granicznych oraz nukleofilowej funkcji 

Fukuiego, f+. Przeprowadzona została również optymalizacja badanych układów  

w obecności przeciw jonów: OH-, F-, Cl-, Br-, I-, BF4
-. Wykonano analizę energii 

oddziaływania z anionami za pomocą metody ETS-NOCV. Poniżej przedstawiono 

zestawienie najważniejszych wyników, które pozwalają stwierdzić, które układy mogą 

posiadać lepsze właściwości fizykochemiczne od badanych wcześniej układów  

i potencjalnie być bardziej stabilne. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt,  

że teoretyczne modyfikacje struktury były weryfikowane przez zespół eksperymentalny. 
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Rysunek 5.7.1. Nowe układy struktur polimerów zaproponowane w wyniku współpracy  
z grupą eksperymentalną oraz przeprowadzonych obliczeń. 
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5. 7. 1.  Wpływ heteroatomu (O.S) w pierścieniu 
benzimidazolowym na właściwości fizykochemiczne. 
 

Pierwsza grupa zaproponowanych układów charakteryzuje się zmianą pierścienia 

imidazolowego poprzez wstawienie heteroatomu (O.S). Przeanalizowano rozkład ładunków 

w badanych strukturach oraz na ich oddziaływanie z anionami. Na rysunku 5.7.2. 

zaprezentowano porównanie rozkładu ładunków dla układu wyjściowego Me-PBI  

(R = NCH3) oraz dla układów z heteroatomami. Dla układu zawierającego atom tlenu 

zaobserwowano pożądane zmniejszenie ładunku dodatniego w obszarze pierścienia 

benzimidazolowego. Wprowadzenie atomu siarki do pierścienia spowodowało obniżenie 

wartości ładunku na węglu C2, jednak nie przełożyło się to na zmianę sumy ładunków 

atomów otoczenia centrum aktywnego atomu C2. Wyniki obliczeń pozwoliły  

na odrzucenie tego układu z dalszych badań eksperymentalnych. Układ heterocykliczny  

z tlenem jest przedmiotem badań eksperymentalnych.  

 

 

 
Rysunek 5.7.2. Porównanie rozkładu ładunków Hirshfelda dla modeli trimerowych  
Me-PBI, Me-PBI-SN i Me-PBI-NO. W kolejnych częściach rysunku przedstawione zostały 
wartości ładunków  dla centralnego atomu węgla C2 (część a) oraz sumy ładunków 
atomów zaznaczonych  szarą obwiednią (części b-f). 
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5. 7. 2.  Analiza wpływu podstawnika łączącego grupy 
benzimidazolowe na właściwości fizykochemiczne. 

 
W drugiej grupie badanych układów określano wpływ liganda łączącego dwie 

jednostki benzimidazolowe na rozkład ładunków badanych układów oraz na oddziaływanie 

z jonami. W tym celu przenalizowano układy, w których zmieniano długość łańcucha 

alifatycznego (od 6 do 12 atomów węgla): Me-PBI-Me6, Me-PBI-Me8, Me-PBI-Me10  

i Me-PBI-Me12.  

Innym parametrem pozwalającym porównywać stabilność badanych układów jest 

podatność kationowych form polimerów na atak nukleofilowy, który można jakościowo 

przewidzieć i porównać za pomocą funkcji Fukui’ego, f+ (przykład na rysunku 5.7.3.) oraz 

na podstawie energii LUMO (tabela 5.7.1). Używanie tych narzędzi czasami zawodzi  

ze względu na fakt, że funkcja Fukui’ego f+ i orbital LUMO może być zlokalizowany  

w innym miejscu cząsteczki, np. na pierwszym a nie środkowym merze. Niemniej jednak 

warto analizując stabilność badanych układów porównać podstawowe właściwości 

struktury elektronowej. 

W tabeli 5.7.1. zestawiono energie LUMO kationowych polimerów. Im wyższa 

energia LUMO (niższa co do wartości bezwzględnej) tym układ jest bardziej stabilny  

w przypadku oddziaływania z anionami. W oparciu o wyniki zaprezentowane w tabeli 

5.7.1. stwierdzono, że wydłużenie liganda alifatycznego powinno skutkować zwiększeniem 

stabilności badanych układów. Zjawisko to zostało zaobserwowane podczas analizy 

molekularnych potencjałów elektrostatycznych zaprezentowanych na rysunku 5.7.4. 

Jednocześnie warto zauważyć, że dużo silniejszy jest efekt dodania mostków eterowych do 

układu (seria: Me-PBI, Me-O-PBI i Me-PBI-OPO).  
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Tabela 5.7.1. Zestawienie energii orbitali LUMO dla badanych układów. 

 

 
Rysunek 5.7.3. Nukleofilowa funkcja  Fuku’iego f+ i gęstości orbitali LUMO, LUMO+1, 
LUMO+2 oraz LUMO+3 otrzymana dla kationowej formy Me-O-PBI. Na konturze 
gęstości elektronowej:  = 0,0005 a.u. 

 

Układ: ELUMO [eV] Układ: ELUMO[eV] 

H-PBI6+  -13,518 Me-PBI-NO -13,782 

Me-PBI6+  -12,849 Me-PBI-NS -13,529 

Me-O-PBI6+  -10,641 Me-PBI-OO6+  -11,088 

Me-PBI-OPO6+  -10,054 4MeOBn,Me-PBI-OO6+ -10,429 

Me-PBI-Me6 -11,265 Me,Ete-PBI-OO -10,636 

Me-PBI-Me8 -10,787 Me,Me10-PBI-OO -10,648 

Me-PBI-Me10 -10,518 Me,Me18-PBI-OO -10,370 

Me-PBI-Me12 -10,308   
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Rysunek 5.7.4. Porównanie molekularnego potencjału elektrostatycznego (MEP) dla 
układu z różną długością łącznika alifatycznego.  
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5. 7. 3.  Wpływ podstawnika w pozycji N1 w pierścieniu 
benzimidazolowym na właściwości fizykochemiczne. 

 
Kolejną badaną rodziną układów zaproponowanych przy współpracy z grupą 

eksperymentalną były układy, w których modyfikowano ligandy w pierścieniu 

benzimidazolowym. Rozważane struktury posiadały łańcuch główny, w którym jednostki 

benzimidazolowe połączone są za pomocą mostków eterowych (Me-PBI-OO, rysunek 

5.7.5.). Układ z podstawnikami metylowymi (R1 = CH3 i R2 = CH3) był szerzej opisywany 

w poprzednich rozdziałach.  

 
Rysunek 5.7.5. Główny łańcuch badanych struktur, gdzie R1 i R2 są podstawnikami 
alifatycznymi lub eterowymi. 

 

Na tym etapie wykonano obliczenia dla modelowych polimerów z różnymi 

podstawnikami alifatycznymi (Me-Me10-PBI-OO, Me-Me18-PBI-OO) oraz eterowymi 

(4MeOBn,Me-PBI-OO, Me,Ete-PBI-OO). We wszystkich tych układach zbadano wpływ 

podstawników na rozkład ładunku oraz ich oddziaływanie z jonami. Energie LUMO 

zestawione zostały w tabeli 5.7.1. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono,  

że wprowadzenie grup eterowych i grup alifatycznych do struktury prowadzi do obniżenia 

wartości potencjału elektrostatycznego (rysunek 5.7.6) w obszarze imidazolowym oraz 

podwyższenie energii LUMO. Układy te z powodu niższej, co do wartości bezwzględnej, 

energii stabilizacji (tabela 5.7.2) słabiej wiążą aniony. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że niektóre z zaproponowanych układów 

zostały zsyntetyzowane i pozostają przedmiotem badań prowadzonych przez grupę 

eksperymentalną. Badania te pokazały, że zaproponowany teoretycznie układ Me-PBI-OO 

okazał się stabilniejszy od znanych dotychczas układów tej klasy. Dodatkowo badania 

teoretyczne przewidziały wysoką stabilność kolejnego układu 4-MeOBn-PBI-OO przed 

jego syntezę.  
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Tabela 5.7.2. Wybrane energie oddziaływania (ΔEinteraction) nowych układów  z wybranym 
jonem  Cl-. wraz ze składowymi z analizy dekompozycji energii (ΔEinteraction=ΔEdist+ ΔEb= 
ΔEdist+[ΔEorb+ΔEelstat+ΔEPauli]); wartości wyrażono w kcal/mol. 

 
 

 

 
Rysunek 5.7.6. Porównanie molekularnego potencjału elektrostatycznego (MEP)  

dla trzech układów: Me-PBI, Me,Ete-PBI-OO i 4MeOBn,Me-PBI-OO. 
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5. 8.  Wnioski. 
 

Przedstawione w niniejszym rozdziale wyniki modelowania molekularnego 

makrocząsteczek reprezentujących polimery używane w membranach przewodzących 

aniony rozpoczęto od znalezienia odpowiedniego modelu. W tym celu przeanalizowano 

rozkład ładunku w szeregu makrocząsteczek o różnej długości łańcucha przy użyciu 

molekularnego potencjału elektrostatycznego oraz rozkładu ładunków Hirshfeld’a. 

Stwierdzono, że makrocząsteczkami oddającymi reprezentatywnie strukturę elektronową są 

trimery. Wykonane obliczenia protonowych przesunięć chemicznych, potwierdziły ten 

wybór. 

Użycie dynamiki molekularnej w podejściu Borna-Oppenheimera oraz 

molekularnego potencjału elektrostatycznego pozwoliło określić region wiązania się 

anionów w pobliżu węgla C2 benzimidazolu. Analizując oddziaływanie modeli 

kationowych polimerów z przeciwjonami zaobserwowano silne wiązanie pomiędzy grupą 

hydroksylową a węglem C2. Aniony, na podstawie analizy dekompozycji energii (ETS-

NOCV), można podzielić na dwie grupy: oddziałujące jonowo (Cl-, Br-, I-, BF4
-, HCO3

-)  

i kowalencyjnie (F- i OH-). Warto zwrócić uwagę, że różnice w energii oddziaływania  

z anionami są podobne do eksperymentalnego trendu opisującego wiązanie się jonów  

z różnymi układami kationowymi (seria Hofmaistera).   

Eksperymentalny trend chłonności wody został wyjaśniony za pomocą metody 

wyznaczania energii swobodnej solwatacji w oparciu o cykl termodynamiczny. Pozwoliło 

to na połączenie podejścia explicite i implicite w opisie oddziaływania badanych układów  

z rozpuszczalnikiem. Analiza ETS-NOCV oraz molekularnego potencjału 

elektrostatycznego pozwoliła na zaobserwowanie większej separacji ładunku w przypadku 

oddziaływania modelowego polimeru z wodorowęglanem, w porównaniu z innymi jonami. 

Pozwoliło to wytłumaczyć większą energię swobodną solwatacji, a także eksperymentalnie 

wyznaczoną większą chłonność wody.  

Przeanalizowano reakcję usunięcia grupy metylowej z łańcucha 

benzimidazolowego, jako reakcję prowadzącą do dezaktywacji centrum kationowego. 

Porównanie energii aktywacji reakcji dla badanych układów wykazało, że analiza rozkładu 

molekularnego potencjału elektrostatycznego oraz oddziaływania z przeciwjonami pozwala 
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na oszacowanie stabilności badanych układów. Wniosek ten został wykorzystany do 

zaproponowania, wspólnie z grupą eksperymentalną, szeregu nowych układów, spośród 

których dwa wykazały większą stabilność od układów pierwotnych. 

Należy również podkreślić, że przeprowadzone badania teoretyczne dotyczyły 

układów bardzo dużych (patrząc z perspektywy wykonalności obliczeń 

kwantowochemicznych). Zaproponowane nowe układy były kilkakrotnie większe  

od układu wyjściowego, który sam już należy do grupy układów bardzo dużych. Badano 

układy o wielkości rzędu 300-500 atomów. Przykładowe struktury zaprezentowano  

na rysunku 5.8. 

Na koniec warto zwrócić uwagę, że w rozdziale tym zaprezentowano wyniki 

analizy wiązania pomiędzy jonami, kationowym modelem polimeru i przeciwjonami  

za pomocą metody ETS-NOCV. Pozwoliło to nie tylko wytłumaczyć eksperymentalnie 

zaobserwowane trendy ale i w niektórych przypadkach je przewidzieć. Zastosowana 

metodologia okazała się bardzo przydatna w opisie struktury elektronowej  

i reaktywności układów polimerowych o potencjalnym znaczeniu technologicznym. 

 

 

 
Rysunek 5.8. Części a i b przedstawiają jedne z największych badanych układów,  
panel a struktura Me,Me18-PBI-OO z przeciwjonami BF4

 składająca się z 524 atomów, 
panel b Me,4Me-OBn-PBI-OO z przeciwjonami BF4

- składający się z 386 atomów.  
Panel c pokazuje jedną z wyjściowych struktur Me-PBI z 6 jonami BF4

-. 
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6. Podsumowanie. 
 
Głównym celem prezentowanej pracy było zastosowanie metod chemii kwantowej 

do opisu wpływu zmian strukturalnych na reaktywność oraz właściwości fizykochemiczne 

układów o potencjalnym znaczeniu technologicznym. Istotnym elementem prezentowanej 

analizy związku struktura-właściwości-reaktywność w badanych układach był opis 

oddziaływań w oparciu o metodę ETS-NOCV; w szczególności opis wiązań „jonowych”.  

Badania prowadzone były przy zastosowaniu uzupełniających się podejść: 

statycznego oraz dynamicznego. Zastosowanie dynamiki molekularnej w podejściu Borna-

Oppenheimera (DFT) pozwoliło na opis różnorodności konformacyjnej badanych układów. 

Obliczenia statyczne DFT były natomiast podstawą do analizy wpływu struktury 

elektronowej na reaktywność, właściwości fizykochemiczne badanych układów  

oraz przebieg procesów chemicznych.  

Metoda ETS-NOCV została szczegółowo przedstawiona w rozdziale 2, 

 a jej interpretacja  została  zaprezentowana na przykładzie prostego metaloorganicznego 

kompleksu tytanu  z etylenem (w rozdziale 2) oraz  na przykładzie analizy wiązania 

pomiędzy monomerami M(μ-NAr#) w kompleksach metali (II) {M(μ-NAr#)}2 [M = Si, Ge, 

Sn, Pb; Ar#
 = C6H3-2,6-(C6H2-2,4,6-R3)2; R = Me, iPr] (w rozdziale 3). Zaprezentowany 

opis wiązania chemicznego przy użyciu dwóch metod tj. teorii orbitali molekularnych oraz 

analizy ETS-NOCV pokazał ich wzajemną komplementarność. Zaletami metody opartej  

na orbitalach naturalnych okazały się łatwość interpretacji charakteru składowych  

do różnicowej gęstości elektronowej i wyznaczenie wartości składowych energii 

oddziaływania orbitalnego.  

Dodatkowo, dla układów analizowanych w rozdziale 3, wytłumaczono 

eksperymentalnie zaobserwowany efekt stabilizujący podstawnika izopropylowego oraz 

zmiany w strukturze centrum metaloorganicznego. Charakterystyka struktury elektronowej  

w centrum metaloorganicznym za pomocą metody ETS-NOCV pozwoliła zaobserwować 

dwie główne składowe wiązania pomiędzy monomerami  i  we wszystkich badanych 

układach. Pokazano, że wiązanie  determinuje strukturę płaską w przypadku M = Si, Ge. 

Natomiast struktura zgięta jest efektem odpychania Pauliego, dla układów M = Sn i Pb.  
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W kolejnym rozdziale przedstawione zostały wyniki badań mających na celu  

wyjaśnienie eksperymentalnie zaobserwowanych zależności pomiędzy strukturą  

a reaktywnością katalizatorów półtytanocenowych. Szczegółowy opis mechanizmu procesu 

polimeryzacji na podstawie obliczeń DFT pozwolił określić, które z rozpatrywanych 

alternatywnych reakcji elementarnych są najbardziej prawdopodobne, poprzez wysoką 

populację wyjściowych struktur (kompleksów ) i / lub niską barierę aktywacji. 

Oszacowane teoretycznie aktywności katalizatorów wykazują dobrą korelację  

z makroskopowymi aktywnościami wyznaczonymi eksperymentalnie. Analiza ETS-NOCV 

pozwoliła na wytłumaczenie wpływu podstawnika w ligandzie fenoksanowym  

na aktywność badanych katalizatorów: zaobserwowano efekt donacji i „wyciągania” 

gęstości elektronowej (tzw. efekt „push-pull”) przez podstawniki.  

Analiza oddziaływania pomiędzy kationowym katalizatorem a przeciwjonem 

(anionem (tetrakis(pentafluorofenylo)boranowym) pokazała brak występowania silnego 

oddziaływania „kowalencyjnego” w parze jonowej. W szczególności zaobserwowano,  

że energia oddziaływania dyspersyjnego jest o rząd wielkości większa od energii 

oddziaływania orbitalnego. Zaobserwowano dużą swobodę konformacyjną w parze 

jonowej podczas reakcji utworzenia kompleksu . Natomiast nie zaobserwowano efektu 

wpływu zmian strukturalnych na oddziaływanie katalizatorów z przeciwjonem. Wyniki tej 

części badań potwierdziły zatem słuszność podejścia polegającego na redukcji modelu 

teoretycznego do układu bez przeciwjonu w przypadku analizy wpływu podstawników 

 na aktywność katalizatorów, w grupie bardzo podobnych chemicznie układów. 

 Analizowana w niniejszej pracy grupa katalizatorów półmetalocenowych wybrana 

została ze względu na to, że dostępne były spójne, porównywalne dane eksperymentalne. 

Interesująca byłaby, wyprzedzająca eksperyment próba oszacowania aktywności dla innych 

układów, na przykład poprzez wprowadzenie podstawników w innych pozycjach 

pierścienia fenylowego. W przyszłości warto byłoby także zweryfikować uzyskane  

w niniejszej pracy wnioski dotyczącej partycypacji przeciwjonu w mechanizmie procesu 

polimeryzacji, poprzez obliczenia dla innych, nie wiążących się kowalencyjnie anionów.     

W kolejnym rozdziale pracy przeanalizowano oddziaływanie modelowych 

układów – polimerów kationowych z szeregiem anionów (OH-, F-, Cl-, Br-, I-, HCO3
-,  
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BF4
-). Wykonane badania pozwoliły na zrozumienie obserwowanych doświadczalnie 

właściwości fizykochemicznych oraz zaproponowanie systematycznej drogi 

modyfikowania struktury badanych układów celem otrzymania nowych struktur o lepszych 

właściwościach.  

Badania nad układami polimerowymi rozpoczęto od znalezienia właściwego 

układu modelowego oddającego reprezentatywnie najważniejsze cechy struktury 

elektronowej. W tym celu przeanalizowano molekularny potencjał elektrostatyczny  

i rozkład ładunków Hirshfelda.  

Analiza oddziaływania z przeciwjonami pokazała silne wiązanie grupy 

hydroksylowej do węgla C2. Na podstawie opisu wiązania w parze jonowej, za pomocą 

metody ETS-NOCV, podzielono badane aniony na dwie grupy: układy  oddziałujące 

głównie „jonowo” (Cl-, Br-, I-, BF4
-, HCO3

-)  oraz układy z silnym wiązaniem 

„kowalencyjnym” (F- i OH-).  

Przeprowadzona analiza teoretyczna pozwoliła także na wytłumaczenie  wyników 

eksperymentalnych dotyczących chłonności wody dla jednego z badanych polimerów  

(Me-O-PBI) oddziałującego z trzema anionami (Cl-, I-, HCO3
-). Warto zwrócić uwagę, 

 że nie można wytłumaczyć tego trendu za pomocą energii swobodnej solwatacji wolnych  

anionów. Wyznaczone teoretycznie energie swobodne solwatacji pełnych układów, 

 tj. modelowych makrocząsteczek oddziałujących z anionami, dobrze korelują z wynikami 

doświadczalnymi opisującymi chłonność wody przez badane polimery; należy podkreślić, 

że dotyczy to wyłącznie energii swobodnych solwatacji wyznaczonych w oparciu o cykl 

termodynamiczny łączący model continuum i solwatacje explicite. Przeprowadzona analiza 

teoretyczna (ETS-NOCV oraz MEP) pozwoliła dalej na wyjaśnienie różnic w energiach 

swobodnych  solwatacji dla układów z różnymi anionami w oparciu o różnice  

w charakterze oddziaływań makrocząsteczka – anion: mniejszy udział składowej 

‘kowalencyjnej” wiązania przekłada się na większą separację ładunku w parze jonowej 

makrocząsteczka-anion, co powoduje większa stabilizację solwatacyjną. W ten sposób, 

eksperymentalne różnice w chłonności wody zostały wytłumaczone przez zmiany  

w charakterze oddziaływania w parze jonowej. 
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Niewątpliwie warto byłoby zweryfikować uzyskane w niniejszej pracy wnioski 

dotyczące związku pomiędzy charakterem oddziaływania w parze jonowej a chłonnością 

wody,  poprzez analogiczne obliczenia dla innych struktur polimerów. Obliczenia takie nie 

zostały podjęte w ramach niniejszej pracy, gdyż nie istnieją porównywalne dane 

eksperymentalne dla innych polimerów z udziałem różnych anionów. Wspólne badania 

teoretyczne i doświadczalne być może zostaną podjęte w przyszłości.  

W ramach niniejszej pracy przeanalizowano również reakcję degradacji 

zachodzącą poprzez usunięcie grupy metylowej z łańcucha benzimidazolowego. 

Porównanie energii aktywacji reakcji degradacji z opisem własności elektronowych daje 

możliwość stwierdzenia, że analizy rozkładu molekularnego potencjału elektrostatycznego 

oraz dekompozycji energii oddziaływania z przeciwjonami pozwalają na oszacowanie 

stabilności badanych układów. Wniosek ten został wykorzystany do zaproponowania 

nowych układów, spośród których dwa wykazały doświadczalnie większą stabilność  

od układów wyjściowych. Bez wątpienia, badania teoretyczne prowadzone we współpracy 

z grupami eksperymentalnymi mogą w przyszłości pozwolić opracować nowe, jeszcze 

stabilniejsze materiały polimerowe do zastosowań w ogniwach paliwowych. 
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Załącznik A: Materiały uzupełniające do rozdziału 4. 
 

Tabela A.1. Wyniki analizy ETS-NOCV oddziaływania pomiędzy etylenem  
a katalizatorem dla struktur kompleksów π ze ścieżki Front Side syn. Energia została 
podana w kcal/mol. 

 R ∆𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑎  ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

𝑏  ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
1  ∆𝐸𝑜𝑟𝑏

2  
 

 

FS syn (IV) 

-F -19.62 -35.64 42.01 -25.99 -14.96 -3.92   
-Cl -19.81 -35.78 42.15 -26.17 -15.11 -3.91   
-H -19.80 -35.89 42.34 -26.24 -15.18 -3.83   
-CH3 -19.40 -35.56 41.93 -25.76 -14.77 -3.93   
-C(CH3)H -19.15 -35.30 41.70 -25.55 -14.53 -4.08   
-C(CH3)3 -19.28 -35.52 41.90 -25.66 -14.64 -4.03   
-OCH3 -19.02 -35.17 41.55 -25.39 -14.38 -4.07   

aEnergia oddziaływania pomiędzy fragmentami: Δ𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝐸𝑒𝑙𝑠𝑡𝑎𝑡 + ∆𝐸𝑃𝑎𝑢𝑙𝑖 + ∆𝐸𝑜𝑟𝑏, 

bEnergia oddziaływania orbitalnego: Δ𝐸𝑜𝑟𝑏 = ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
1

+ ∆𝐸𝑜𝑟𝑏
2 + Δ𝐸𝑜𝑟𝑏

𝑟𝑒𝑠𝑡 

 
Rysunek A.1. Zmiana parametrów geometrycznych wzdłuż ścieżki reakcji utworzenia 
kompleksu . Dla kompleksów BS syn (R1 = H) lewa kolumna odpowiada układowi,        
w którym przeciwjon znajduje się po stronie łańcucha polimeru, a prawa kolumna 
odpowiada sytuacji, w której przeciwjon znajduje się w okolicy podstawnika R1.  
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Masa cząsteczkowa przeciwjonu jest zbliżona do masy cząsteczkowej katalizatora. 

Podczas modelowej reakcji jony nie przemieszczają się, a jedynie obracają względem 

siebie. Efekt ten zaprezentowano na rysunku A.2.  

 

 
Rysunek A.2. Struktury pary jonowej na różnych etapach reakcji polimeryzacji etylenu;  
1 (zielona), 3 (niebieska) i  5 (czerwona) z rysunku 5.5.5.  
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Załącznik B: Materiały uzupełniające do rozdziału 5. 
 

Subiektywny dobór materiału dyskutowanego w głównej części pracy doktorskiej 

sprawił, że znaczna część wyników została pominięta. Materiały uzupełniające mają na 

celu krótkie zaprezentowanie interesujących efektów zaobserwowanych podczas 

prowadzonych badań. Nie są one kluczowe w zrozumieniu zastosowanych metod  

i otrzymanych wyników przedstawionych w głównej części pracy.  
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Rysunek B.1. Porównanie molekularnych potencjałów elektrostatycznych dla 
monomerów, dimerów i trimerów Me-PBI oddziałujących odpowiednio z jednym, trzema 
lub pięcioma anionami. W każdym z przypadków ładunek wypadkowy układu wynosi +1.  
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Rysunek B.2. Zmiana odległości pomiędzy węglem C2 z modelu Me-PBI: a tlenami  
z sześciu grup OH- (lewa część rysunku) i jodem dla dwóch centralnych (z pośród sześciu) 
anionów jodkowych  (prawa strona rysunku).  
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Rysunek B.3. Energia oddziaływania dla modelu trimerowego: Me-PBI z OH-, Cl-, I- i BF4

-

. Niebieskie słupki przedstawiają energię odziaływania pomiędzy jednym z jonów a resztą 
układu (ładunek fragmentów: -1 i +1), niebieska linia pokazuje średnią, czerwona linia 
reprezentuje energię oddziaływania pomiędzy dwoma centralnymi anionami i resztą układu 
(ładunek fragmentów: -2 i +2), zielona linia reprezentuje energię oddziaływania pomiędzy 
czterema centralnymi anionami i resztą układu (ładunek fragmentów: -4 i +4), fioletowa 
linia reprezentuje energię oddziaływania pomiędzy sześcioma centralnymi anionami  
i resztą układu (ładunek fragmentów: -6 i +6). 
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Rysunek B.4. Zmiana składowych energii oddziaływania układów Me-PBI, Me-PBI-OO, 
Me-O-PBI oraz Me-PBI-OPO z szeregiem anionów (OH-, F-, Cl-, HCO3

-, Br-, I-, BF4
-) 

według schematu: ΔEinteraction=ΔEdist+ΔEb=ΔEdist+[ΔEorb+ΔEelstat+ΔEPauli]. 
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Rysunek B.5. Różnicowa gęstość elektronowa pierwszych sześciu przyczynków oraz jej 
suma dla układu Me-PBI6+ z 6 Cl-. 
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Rysunek B.6. Różnicowa gęstość elektronowa pierwszych sześciu przyczynków oraz jej 
suma dla układu Me-O-PBI6+ z 6 Cl-. 
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Rysunek B.7. Różnicowa gęstość elektronowa pierwszych sześciu przyczynków oraz jej 
suma dla układu Me-PBI-OO6+ z 6 Cl-. 
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Rysunek B.8. Różnicowa gęstość elektronowa pierwszych sześciu przyczynków oraz jej 
suma dla układu Me-PBI-OPO6+ z 6 Cl-. 
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Rysunek B.9. Wartości obliczonych przesunięć chemicznych dla protonów pochodzących 
z grup metylowych (kolor czerwony), pierścieni fenylowych (kolor zielony) i pozostałych 
(kolor czarny). Dla kationowych modeli Me-PBI, Me-O-PBI, Me-PBI-OO i Me-PBI-OPO. 
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Rysunek B.10. Zmiana składowych energii oddziaływania pomiędzy kationem -CH3
+  

a resztą układu podczas reakcji oderwania grupy metylowej przez anion chlorkowy. Prawa 

część rysunku przedstawia dwa najważniejsze przyczynki do energii oddziaływania 

orbitalnego. 

  

Rysunek B.11. Zmiana dwóch pierwszych kanałów różnicowej gęstości elektronowej 

podczas reakcji oderwania grupy metylowej przez anion chlorkowy. 
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Rysunek B.12. Nukleofilowa funkcja  Fuku’iego f+ i gęstości orbitali LUMO, LUMO+1, 
LUMO+2 oraz LUMO+3 otrzymana dla kationowej formy Me-PBI. Na konturze gęstości 
elektronowej:  = 0.0005 a.u. 

 

Rysunek B.13. Nukleofilowa funkcja  Fuku’iego f+ i gęstości orbitali LUMO, LUMO+1, 
LUMO+2 oraz LUMO+3 otrzymana dla kationowej formy Me-PBI-OO. Na konturze 
gęstości elektronowej:  = 0.0005 a.u. 
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Rysunek B.14. Nukleofilowa funkcja  Fuku’iego f+ i gęstości orbitali LUMO, LUMO+1, 
LUMO+2 oraz LUMO+3 otrzymana dla kationowej formy Me-O-PBI. Na konturze 
gęstości elektronowej:  = 0.0005 a.u.  
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Rysunek B.15. Nukleofilowa funkcja  Fuku’iego f+ i gęstości orbitali LUMO, LUMO+1, 
LUMO+2 oraz LUMO+3 otrzymana dla kationowej formy Me-PBI-OPO. Na konturze 
gęstości elektronowej:  = 0.0005 a.u. 
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Załącznik C: Wykorzystanie zasobów obliczeniowych podczas 
realizacji badań do rozprawy doktorskiej. 

 
Zaprezentowane wyniki obliczeń zostały wykonane przy użyciu klastra 

obliczeniowego „Zeus” znajdującego się w akademickim centrum komputerowym 

Cyfronet. Dostęp do zasobów obliczeniowych zapewniała infrastruktura PL-Grid w ramach 

czterech grantów obliczeniowych realizowanych w latach 2011-2015.  

Wykorzystane zasoby można podzielić na dwie główne części: obliczenia 

dynamiki molekularnej w podejściu Borna – Oppenheimera wykonane przy użyciu 

programu CP2k oraz obliczenia statyczne zrealizowane za pomocą pakietu ADF.  

W pierwszym roku pracy doktorskiej koncentrowano się na opracowaniu modeli 

struktur molekularnych przedstawionych w rozdziałach  4. i 5.. W tym celu niezbędne było 

przeprowadzanie kosztownych obliczeń dynamiki molekularnej. Poprzedzało  

to analizowanie struktury za pomocą metod statycznych co przejawia się większym 

wykorzystaniu pakietu do dynamiki molekularnej (CP2K) w porównaniu do programu 

ADF. Ilość godzin obliczeniowych została zaprezentowana w tabeli C.1. W kolejnym roku 

zużyto pięć razy więcej godzin obliczeniowych za pomocą programu ADF w stosunku do 

roku 2012. Spowodowane to było rozpoczęciem analizy struktur otrzymanych po 

obliczeniach dynamiki molekularnej. Ok. 80% godzin obliczeniowych zużytych zostało na 

optymalizacje geometrii (ADF). Pozostała część pozwoliła na wykonanie obliczeń 

mających na celu opis właściwości fizykochemicznych np. NMR, energia oddziaływania, 

itp. Rok 2013 przyniósł także wzrost zużycia mocy obliczeniowych poświęcanych na 

obliczenia dynamiki molekularnej. Spowodowane to było rozpoczęciem badań nad efektem 

oddziaływania przeciwjonu w katalizatorach półtytanocenowych. Badanie układu 

metaloorganicznego składającego się z ponad 100 atomów było bardzo czasochłonne  

i kosztowne, ok. 5 mln godzin obliczeniowych.  

W roku 2014 skoncentrowano się na wyznaczaniu właściwości 

fizykochemicznych badanych struktur np. oddziaływania pomiędzy modelem  polimeru  

a anionami jak i opisaniem wiązania pomiędzy monomerami w dimerach kompleksów 

imidowych metali (II). Spowodowało to niewielki wzrost zużycia godzin obliczeniowych 

przez program ADF. Warto jednak zwrócić uwagę, że około 60% godzin obliczeniowych 
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(8 mln) była wykorzystywana do analizy badanych układów i tyko 40% (5 mln)  

do optymalizacji nowych układów. Jest to odzwierciedlone w znacznym zwiększeniu ilości 

zadań wykonanych przy użyciu ADF w roku 2014 (127 tys. zadań obliczeniowych; Tabela 

C.2.). W tym samym czasie nastąpiło zmniejszenie zużycia zasobów poświęcanych  

na obliczenia dynamiki molekularnej (do 1,5 mln).  

Ostatni rok prowadzenia badań do pracy doktorskiej, a właściwie dwa miesiące 

tego roku (styczeń i luty) to przeprowadzanie niezbędnych analiz nowo zaproponowanych 

układów o potencjalnym zastosowaniu w membranach przewodzących aniony. W tym 

miejscu następuje gwałtowny spadek ilości zadań realizowanych przy użyciu pakietu CP2k, 

który jest efektem kończenia opisanych projektów.   

Duże znaczenie miała także ilość wykonywanych pojedynczych obliczeń.  

W sumie realizacja badań wymagała przygotowania i przeprowadzenia 161 tys. zadań 

obliczeniowych. W tym celu stworzono za pomocą języka skryptowego (BASH) 

kilkanaście narzędzi do: analizowania trajektorii otrzymanej z dynamiki molekularnej, 

automatycznego przygotowania plików wsadowych, wysyłania do programu kolejkowego  

i zarządzania w nim zadań obliczeniowych oraz analizowania plików wynikowych.  

Kolejnym wielkim wyzwaniem było składowanie danych. Maksymalna ilość 

plików wynosiła 2 mln o łącznej objętości 8 TB. Do zabezpieczenia istotnych danych użyto 

serwer z macierzą dyskową typu RAID5 pracujący lokalnie z automatycznym 

zabezpieczaniem danych poprzez kopiowanie. Łączna pojemność macierzy wynosiła 4 TB. 

Użycie tak dużych pojemności było spowodowane koniecznością przechowywania danych 

restartowych, a także trajektorii z dynamiki molekularnej.  

Na koniec niniejszego załącznika chciałbym podkreślić fakt, że nie byłoby 

możliwe przeprowadzenie obliczeń kwantowochemicznych na tak dużą skalę  

bez możliwości użycia klastrów obliczeniowych należących do jednych z największych  

na świecie. W chwili rozpoczęcia badań nad niniejszą pracą doktorską klaster „Zeus” był 

jednym ze 100 największych komputerów na świecie (według listy TOP500). W roku 2015 

do eksploatacji wchodzi klaster „Prometheus, który w chwili uruchomienia będzie jednym 

z  największych i najszybszych komputerów świata.  
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Tabela C.1. Zestawienie wykorzystanego czasu obliczeniowego z podziałem na lata (dane 
otrzymane dzięki pomocy Pana Marka Magrysia). 

rok: liczba godzin obliczeniowych („cputime”) [godziny] 

ADF CP2k 

2012 2 076 237 3 698 822 

2013 10 208 921 6 186 271 

2014 13 254 067 1 615 146 

2015 (styczeń, luty) 1 156 916 188 585 

Suma: 26 696 141 11 688 824 

 
3 045 lata 1 333 lata 

 

Tabela C.2. Zestawienie ilości wykonanych zadań obliczeniowych (pojedynczego 
wywołania programu) z podziałem na lata (dane otrzymane dzięki pomocy Pana Marka 
Magrysia). 
rok: liczba wykonanych zadań obliczeniowych 

ADF CP2k 

2012 2 615 929 

2013 28 645 1 145 

2014 126 593 310 

2015 (styczeń, luty) 2 814 22 

Suma: 160 667 2 406 
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