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Seznam zkratek  

 

[Tf2N]- – Bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidový aniont 

[TfO]-   – Trifluormethansulfonátový aniont 

ATR   – Modifikace infračervené spektroskopie (zeslabený úplný odraz) 

Aλ – Absorbance při dané vlnové délce [-] 

c    – Molární koncentrace [mol.dm-3] 

DMSO   – Dimethylsulfoxid 

DNA    – Deoxyribonukleová kyselina 

EC50 – Polovina maximální účinné koncentrace 

H – Henryho konstanta 

IL – Iontové kapaliny 

ISE – Iontově selektivní elektroda 

l – Tloušťka kyvety [cm] 

LC50 – Smrtelná koncentrace 50% testovaných organismů 

m   – Hmotnost [g]  

MALDI-MS  – Matricí asistovaná laserová desorpce  

MEA   – Monoethanolamin 

MM  – Model molekulově mechanický  

Mr – Relativní molekulová hmotnost  

n – Látkové množství [mol] 

NMR   – Nukleární magnetická resonance 

NNS    – Neuronová síť 

OECD   – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PAU   – Polycyklické aromatické uhlovodíky 

pKa   – Disociační konstanta kyseliny 

QM  – Model kvantově mechanický  

QSAR – Počítačový program sledující kvantitativní vztahy mezi strukturou a 

   aktivitou 

QSPR – Počítačový program sledující kvantitativní vztahy mezi strukturami  

RTIL   – Iontová kapalina, která je kapalná za laboratorní teploty 

SN1    – Nukleofilní substituce monomolekulární 

SN2   – Nukleofilní substituce bimolekulární  



 

TG-FTR – Termogravimetrie s infračervenou spektroskopií 

TG-MS – Termogravimetrie s hmotnostní spektroskopií 

tt – Teplota tání [oC] 

UV/VIS  – Ultrafialová - viditelná spektroskopie  

ɛr – Relativní permitivita [-] 

ɛλ  – Molární absorpční koeficient [mol-1.dm3.cm-1] 

η    – Dynamická viskozita [mPa.s] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANOTACE 

FOJTÁŠKOVÁ, J. Iontové kapaliny s bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidovým aniontem. 

  

Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení hydrolytické stability a 

toxikologických vlastností nových fluorovaných iontových kapalin připravených na katedře 

chemie FMMI. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o iontových kapalinách se zaměřením 

na environmentální a toxikologické aspekty jejich využívání. Praktická část je věnována 

přípravě solí pyridinia, chinolinia, isochinolinia a 1,2,3,4-tetrahydrochinolinia s 

bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidovým aniontem, jejich charakterizaci a studiu hydrolytické 

stability. U vybraných IL byla sledována mutagenita pomocí Amesova testu.  

  

Klíčová slova: Fluorované iontové kapaliny, hydrolytická stabilita, environmentální 

aspekty, toxikologické vlastnosti, Amesův test mutagenity. 

 

ANNOTATION  

FOJTÁŠKOVÁ, J. Ionic liquids with bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide anion. 

 

The main aim of the bachelor thesis is to assess hydrolytic stability and toxikology of 

new fluorinated ionic liquids prepared by the Department of Chemistry FMMI. The 

theoretical part summarizes the findings of ionic liquids with a focus on environmental and 

toxikological aspects of their use. The practical part is devoted to the preparation of 

pyridnium salts, quinolinium, isoquinolinium, tetrahydroquinolinium with 

bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide anion, characterization and study of hydrolytic stability. 

Selected IL was investigated using the Ames mutagenicity test.  

 

Keywords: Fluorinated ionic liquids, hydrolytic stability, environmental aspects, 

toxicological properties, Ames mutagenicity test.
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Úvod  

Iontové kapaliny (IL) nacházejí stále větší uplatnění pro své vynikající vlastnosti. 

Významnou skupinu tvoří oniové soli obsahující fluor, u nichž bylo zjištěno, že mají 

zvýšenou afinitu k oxidu uhličitému. Nabízí se možnost jejich využití jako absorpčního 

prostředí pro záchyt a separaci kouřových plynů. Problematika využití těchto solí k záchytu 

oxidu uhličitého je řešena rovněž na katedře chemie FMMI. V posledních pěti letech byla zde 

připravena řada zcela nových dosud nepublikovaných solí a studovány jejich vlastnosti. Zatím 

však nebyla věnována pozornost environmentálním aspektům jejich aplikace.  

Cílem předložené bakalářské práce je posouzení hydrolytické stability a mutagenity 

některých nově syntetizovaných látek na bázi kationtů odvozených od pyridinu, chinolinu a 

isochinolinu a 1,2,3,4 – tetrahydrochinolinu a vybraných aniontů obsahujících fluor se 

zvláštním zřetelem na bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidový anion.  
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1 Teoretická část 

1.1 Iontové kapaliny (IL) 

1.1.1 Pojem iontové kapaliny 

Co si představit pod pojmem iontové kapaliny? Jsou to organické soli, které se skládají 

z poměrně objemných organických kationtů, které jsou do jisté míry asymetrické, a rovněž 

z organických či anorganických aniontů. Jejich typickou vlastností je teplota tání, kterou mají 

pod 100 oC. Takto nízké teploty tání jsou dány především jejich složením. Pro praktické účely 

použití jsou pro nás nejvíce zajímavé zejména ty iontové kapaliny, které jsou kapalné při 

laboratorní teplotě, tzv. room temperature ion liquids – RTILs. Díky této vlastnosti mohou 

nahradit běžná rozpouštědla. Kombinace většího asymetrického organického kationtu 

s menšími anorganickými protějšky snižuje energii v krystalické mřížce a tím i teplotu tání 

výsledné iontové kapaliny [1]. Na obrázku 1 a 2 jsou uvedeny příklady aniontů a kationtů 

vytvářejících iontové kapaliny.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Příklady aniontů vytvářející iontové kapaliny [1] 
 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Příklady kationtů vytvářející iontové kapaliny [1] 
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1.1.2 Systém pojmenování iontových kapalin 

Vzhledem k tomu, že úplné systematické názvy iontových kapalin jakožto kvartérních 

oniových solí jsou často velmi dlouhé, přistupuje se k vytváření zkratek. Zatím neexistuje 

jednotný systém, ale ustálilo se používání identifikátorů bází, které tvoří kation a jsou určující 

pro typ oniové soli. Hlavní skupiny jsou zkráceny N pro kvarterní amoniové, P pro kvartérní 

fosfoniové, IM pro imidazoliové, Py pro pyridiniové, Pyrr pro pyrrolidinové, Ch pro 

chinoliniové soli, iCh pro isochinoliniové soli a podobně. Před toto označení se umísťuje 

zkratka pro alkylové řetězce připojené k hlavní skupině přes heteroatom. Vychází z počtu 

uhlíků v alkylu (C4 pro butyl, C6 pro hexyl, C8 pro oktyl, apod.). V případě více než jedné 

alkylové skupiny, jsou tyto seřazeny podle jejich délky. Poslední část zkratky, oddělena 

mezerou, označuje anion. Zkratka pro kation a anion bývá umístěna do hranatých závorek a 

obvykle bez vyznačení náboje. U složitějších aniontů se používají vžité zkratky [2]. 

Např.   

pro   N-hexylchinolinium- tetrafluorborát                                                   [C6Ch][BF4]        

pro   N-butylpyridinium- chlorid                                                                  [C4Py] [Cl] 

pro   N-hexyl-4-methylpyridinium-- bis[ (trifluormethyl)sulfonyl]imid  [C6mPy] [Tf2N] 

Uvedený způsob značení byl využit i v této práci, i když v odborné literatuře lze nalézt 

i jiné způsoby.   

1.1.3 Použití iontových kapalin, jejich výhody a nevýhody 

Podle odhadů je možných řádově 1018 iontových kapalin, z tohoto počtu se dnes 

zkoumá zhruba 1000, z nichž asi 300 je již komerčně využitelných. Oblast použití iontových 

kapalin je obvykle vymezena teplotou tání až po teplotu jejich rozkladu. Hlavní oblasti jejich 

současného využití jsou naznačena na obr. 3 [10]. 
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Obr. 3: Aplikace iontových kapalin [10] 

Jsou to výborná rozpouštědla schopná rozpouštět organické, anorganické, 

organokovové i polymerní látky [3]. Jsou využitelné jako kapalné prostředí pro provádění 

chemických reakcí a jako náhrada těkavých organických rozpouštědel, u nichž je nevýhodou 

právě jejich těkavost, která je příčinou emisí do ovzduší. Velkou předností je jejich 

nehořlavost.  

Většina známých iontových kapalin nepůsobí korozi, ale výjimky existují, jako 

alkylsulfáty, které hydrolyzují stykem s vodou s výrazným korozním účinkem vůči oceli.  

Iontové kapaliny se v současnosti využívají v řadě organických syntéz. Celá řada 

reakcí probíhá v iontových kapalinách rychleji a s většími výtěžky v porovnání s klasickými 

organickými rozpouštědly. V průmyslovém měřítku našly uplatnění například při 

hydrogenacích, hydroformylacích, oxidacích, esterifikacích, Friedel-Craftsových reakcích, 

DielsAlderových reakcích, oligomeracích olefínů [1,4,6,3].   

Obrovský potenciál iontových kapalin je skryt ve schopnosti některých typů 

rozpouštět celulózu k přímé výrobě viskózových vláken. Klasická výroba je spojena s užitím 

vysoce toxického sirouhlíku, jenž je obrovskou zátěží životního prostředí. IL umožní 
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ekologizaci této výroby. Výhodou je také možnost jejich snadné recyklace, či snadnější 

izolace produktu ze směsi [1]. 

Informace týkající se rozpustnosti plynů v iontových kapalinách jsou důležité pro 

jejich užití jako potenciální absorbenty. Experimentální studie prokázaly, že některé plyny, 

speciálně oxid uhličitý, jsou vysoce rozpustné v iontových kapalinách [10]. Použití iontových 

kapalin jako rozpouštědla pro záchyt oxidu uhličitého tak představuje nový trend, především 

díky jejich nejvýznamnější vlastnosti, kterou je téměř neměřitelný tlak par. Rozpouštěcí 

schopnosti lze měnit v širokém rozmezí variací a modifikací jejich kationtů a aniontů. Byla 

studována selektivita různých IL vůči CO2 a jiným plynům [20]. Jako slibné jsou kapaliny, 

které obsahují v aniontu fluor a vykazují Henryho konstantu H (CO2,IL) < 30 bar. Tyto IL mají 

hodnotu absorpční enthalpie výrazně nižší než monoethanolamin (MEA), který se dnes 

nejčastěji používá pro záchyt oxidu uhličitého. To se projeví sníženými energetickými nároky 

při regeneraci rozpouštědla. Relativně vysoká rozpustnost CO2 byla vysvětlena jeho velkým 

quadrupólovým momentem [14].  

Nízká tenze par iontových kapalin zabraňuje kontaminaci proudu plynu a regenerace 

rozpouštědla může být provedena snadno odpařením nebo destilací. Další výhodou IL jako 

separačního činidla jsou nulové ztráty rozpouštědla. Výsledky na základě řady experimentů 

ukazují, že anion je primárně zodpovědný za vysokou rozpustnost CO2 [18]. 

Iontové kapaliny mohou také sloužit k separaci plynných i kapalných směsí 

s významným potenciálem, tím získávají využití v analytické chemii, jako jsou základní 

elektrolyty pro voltametrii a kapilární elektroforézu, matrice pro MALDI-MS, složky mobilní 

fáze pro kapalinovou chromatografii a stacionární fáze pro plynovou chromatografii [14].  

 

1.1.4 Fyzikálně – chemické vlastnosti iontových kapalin  

Mezi hlavní výhody iontových kapalin patří nízká hodnota tenze par, která je díky 

jejich iontovému charakteru zanedbatelná. Porovnání tenze par komerčně dostupné IL na bázi 

imidazolia ([C2mIM]-[Tf2N]-) s některými látkami používanými jako rozpouštědla je uvedeno 

v tabulce 1.  
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Tab. 1: Tenze par některých látek a IL 

Látka 
Tenze při 20°C 

(Pa) 
Ref. 

voda 2,5.103 [33] 

toluen 2,9.103 [35] 

tetrachormethan 15.103 [36] 

sirouhlík 40.103 [37] 

[C2mIM]- [Tf2N] 1,2.10-5 [34] 

 

Iontové kapaliny jsou považovány za zelené náhrady těkavých organických 

průmyslových rozpouštědel [1]. 

Základní vlastnosti vyplývající ze struktury iontových kapalin jsou: 

- Vysoká termická stabilita (je ovlivněna zejména složením 350-450oC). To 

umožňuje provádět v IL reakce vyžadující vysokou teplotu.  

Obecně stabilita klesá v řadě:  

[PF6]
-> [Tf2N]->[TfO]->[BF4]

->X-. 

Málo nukleofilní nebo koordinující anionty ([Tf2N]-, [TfO]-) vykazují 

několikanásobně vyšší stabilitu než halogenidy, které jsou pro silné nukleofilní 

vlastnosti snáze náchylné k SN1 a SN2 substitucím [14]. 

- Stabilita IL vůči vlhkosti je z hlediska jejich použití zásadní. Hodně IL je na 

vzduchu stabilní, některé jsou hydrofobní. Na druhou stranu, většina 

imidazoliových a amoniových solí je hydrofilní a hygroskopická. Hygroskopičnost 

IL je silně závislá na aniontech. Množství absorbované vody je nejvyšší u solí s 

[BF4]
- a nejnižší u [PF6]

- solí. Vysokou stabilitu ve vodném prostředí vykazují soli 

s bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidovým aniontem [Tf2N]-, které jsou většinou 

hydrofobní [12]. 

- Nízká toxicita [13]. 

- Nehořlavost, nevýbušnost [13]. 

- Široké rozmezí, v němž jsou kapalné [28]. 

- Výborné rozpouštěcí schopnosti, které lze měnit v širokém rozmezí a variací a 

modifikací jejich kationtů a aniontů [13]. Jsou schopné rozpouštět širokou škálu 

organických, anorganických a organokovových sloučenin. Schopnost některých IL 
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rozpouštět biomolekuly, jako jsou tuky, bílkoviny, aminokyseliny, povrchově 

aktivní látky, cukry a polysacharidy i DNA [3].  

- Iontová vodivost [15]. 

- Nízká mřížková energie. S tím související relativně nízká teplota tání. Při nízkých 

teplotách vytvářejí spíše amorfní skelné struktury než krystaly. Nekoordinují se 

s kovovými komplexy a enzymy [28]. 

- Mají dobré lubrikační vlastnosti [27]. 

- Vlastnosti superkyselin. Některé IL jsou super kyselé pKa = -20. Jsou schopné 

odštěpovat protony v nevodných prostředích [27]. 

 

1.1.5 Viskozita iontových kapalin 

Základní vlastností rozpouštědel je jejich viskozita. Řada IL má tekutost medu. 

Dynamická viskozita iontových kapalin η se pohybuje v rozmezí 35 a 500 mPas. Vysoká 

viskozita iontových kapalin ve srovnání s běžnými organickými rozpouštědly je jednou 

z nevýhod projevujících se při jejich použití [27]. Vysoké hodnoty viskozity kladou 

v průmyslu vyšší energetické nároky na čerpání a míchání. Viskozita závisí na struktuře IL a 

je např. ovlivnitelná rozvětveností a kompaktností alkylových řetězců, kdy výrazně stoupá 

s délkou alkylového řetězce [1]. Je ovlivněna typem aniontu.  

Viskozita klesá v pořadí: 

Cl- > [PF6]
- > [BF4]

- > NO3
- > [Tf2N]-. 

Pro porovnání hustota klesá v opačném pořadí [15]: 

[Tf2N]- >[BF4]
- >[PF6]

-. 

Dynamická viskozita např. [C2mIM] [Tf2N]- je 34 mPa.s (20oC), ale u [C6mIM] [Cl]- 

je již 1,8.104 mPa.s (25oC). [C2mIM] [Tf2N]- představuje běžně používanou iontovou 

kapalinu s nízkou dynamickou viskozitou (28 mPa.s při 25oC). Výměnou ethylu za 2-

hydroxyethyl se viskozita zvýšila téměř 30 krát (541 mPa.s při 25oC) [14].  

Uvádí se, že iontové kapaliny se silně koordinujícími anionty (halogenidy) mají velmi 

vysoké viskozity [28]. Naopak při kombinaci s objemným organickým aniontem ([Tf2N]-, 

[TfO]-) jsou viskozity nízké. Hlavním důvodem je síla vodíkových vazeb a Van der 

Waalsových interakcí mezi kationtem a aniontem iontové kapaliny [14]. Ovlivnění hodnoty 

dynamické viskozity pro některé fluor-obsahující soli odvozené od                                            

N-butyl-1-methylimidazolia jsou uvedeny v tab. 2. 
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Tab. 2: Dynamická viskozita některých N-butyl-1-methylimidazoliových solí (při 20oC) [42] 

 

 

Poměrně nízká hodnota dynamické viskozity pro N-butyl-1-methylimidazolium- 

bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imid byla inspirací pro přípravu dalších IL s tímto aniontem 

v rámci předložené bakalářské práce.  

Viskozita obecně klesá s rostoucí teplotou a je ovlivněna přítomností nečistot (cizí 

ionty, voda) [15]. 

1.2 Syntéza iontových kapalin  

Příběh iontových kapalin začíná první zprávou přípravy ethylamonia-nitráru v roce 

1914. Tato látka byla získaná přidáním koncentrované kyseliny dusičné do ethylaminu (1), 

přičemž se po reakci voda odstranila destilací, čímž se získala čistá sůl, která byla při teplotě 

místnosti kapalná (tt = 12oC) [13]. 

 

 

 

 Protonace vhodných výchozích látek (např. aminů a fosfinů) představuje 

nejjednodušší způsob vytvoření těchto oniových solí. Tyto první syntetizované iontové 

kapaliny se nazývají IL první generace [1]. 

Většina dnes studovaných iontových kapalin je vytvořena z kationtů, které neobsahují 

kyselé protony. V této souvislosti bylo vyvinuto úsilí o zlepšení přípravy, a tak vznikly 

iontové kapaliny druhé generace s ještě zajímavějšími vlastnostmi [6]. 

V zásadě existují tři základní metody syntézy IL, které jsou schematicky pro případ 

amoniových solí uvedeny na obr. 4.  



9 
 

 

 

Obr. 4: Obecné schéma přípravy IL [1] 

 

Prvým krokem je u všech postupů kvarternizace nukleofilního atomu (v uvedeném 

případě dusíku). Jde o nukleofilní substituční reakci alkylhalogenidu s terciárním aminem. 

Jako alkylační činidlo se nejčastěji používají chlor- nebo bromalkany, méně často jodalkany. 

Reaktivita v uvedeném pořadí narůstá. V mnoha případech je požadovaný kation již dostupný 

ve formě oniové soli, nejčastěji bromidu nebo chloridu a za rozumnou cenu [4]. 

Při přípravě iontových kapalin obsahujících nekoordinující anorganické anionty je 

nutné použít dvou krokovou metodu (II nebo III). V prvním kroku se provede kvarternizace 

alkylhalogenidem (I) a v druhém záměna halogenidového aniontu reakcí s kovovou solí (MZ) 

odvozenou od požadovaného aniontu nebo odpovídající Brönstedtovou kyselinou HZ. 

Hybnou silou této záměny je obvykle nerozpustnost jednoho z produktů v daném 

rozpouštědle, tj. IL nebo vznikající anorganické soli (II). Novější obměnou tohoto postupu je 

iontová výměna na iontoměničích [5].  

Další možností je neutralizace Lewisovou kyselinou (III), která představuje reakci 

onium-halogenidu s halogenidy přechodných kovů AXn-1. Touto metodou byly připraveny 

halogenhlinitanové a chloroměďnatanové IL [20]. 

 

1.2.1 Kvarternizace 

V zásadě je kvarternizace velmi jednoduchá na provedení, ale dosažení vysokého 

stupně přeměny vyžaduje dlouhý reakční čas. Amin (nebo fosfin) se smísí s požadovaným 

halogenalkanem, a směs se potom míchá a zahřívá (2).  
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Teplota a doba reakce u chlorovaných je přibližně do 80oC po dobu 2-3 dnů 

do zajištění úplné konverze. Reakce s bromoalkanem vyžaduje obvykle kratší reakční doby. 

Reakci s jodalkanem lze často provádět při pokojové teplotě, ale vytvořené jodidové soli jsou 

citlivé na světlo, takže reakční nádoba vyžaduje stínění před přímým světlem [7]. Jod-deriváty 

jsou navíc podstatně dražší. 

Reakce by se měla provádět pod dusíkem, aby se vyloučil vliv vlhkosti a kyslík 

v průběhu kvarternizace. Produkty kvarternizace jsou velmi často hygroskopické. Reakce se 

můžou provádět bez použití rozpouštědla. Avšak rozpouštědlo je používáno velice často. Není 

doporučeno vytápění halogenidové soli na teploty vyšší než 80oC, jelikož by to vedlo 

k obrácení kvarternizační reakce [6]. Příklad syntézy alkylimidazoliových solí je uveden 

na obr. 5. 

 

 

Obr. 5: Schéma přípravy [C4mIM][Cl]- a [C4mIM][Br]- [7] 

Dlouhá doba syntézy, velké množství vytvořeného odpadního rozpouštědla, spolu 

s nutností použití přebytku halogenalkanu patří mezi nevýhody této metody. Odbourání 

dlouhých reakčních časů řeší provádění kvarternizace v mikrovlnném poli nebo pomocí 

ozařování ultrazvukem.  
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Mikrovlnná asistovaná organická syntéza umožňuje velmi efektivní způsob urychlení 

průběhu mnoha organických reakcí a produkci vysokých výtěžků s vyšší selektivitou. Je 

zařazována do zelených technologií, jelikož umožňuje průběh různých reakcí bez použití 

organických rozpouštědel. Iontová povaha IL, umožňuje jejich velmi efektivní propojení 

s mikrovlnou energií. Mikrovlnný ohřev je velmi efektivní proces, vzhledem k mikrovlnné 

interakci přímo s molekulami, které jsou přítomny v reakční směsi, což vede k rychlému 

nárůstu teploty a tím i k urychlení reakce a čistší chemii [5]. 

 

1.2.2 Iontová výměna 

V dalším kroku je třeba provést výměnu halogenidu za vhodný anion, aby se docílilo 

žádaných vlastností, tj. zejména nízké teploty tání, nízké viskozity, vysoké teplotní a 

hydrolytické stability apod. Podmínkou je, aby mezi aniontem a kationtem nedocházelo 

k žádné koordinaci. Tuto podmínku splňují objemné ionty (kationty i anionty), které jsou pak 

stericky bráněny okolními substituenty. Toho lze dosáhnout výměnou halogenidového 

aniontu za objemnější anionty, nejčastěji to jsou bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imid [Tf2N]-, 

hexafluorfosfát [PF6]
-, tetrafluorborát [BF4]

- a trifluormethansulfonát [CF3SO3]
-, apod.    

Záměna halogenidového aniontu může být provedena reakcí (podvojnou záměnou) 

s vhodnou kovovou solí s požadovaným aniontem nebo odpovídající Brönstedtovou 

kyselinou [7]. Průběh iontové výměny znázorňuje rovnice (3): 

 

 

M:  H+, Li+, Na+, K+,Ag+    Y:např. [Tf2N]- , [CF3SO3]
-, [BF4]

- 

Vysokou konverzi zajistí nerozpustnost jednoho z produktů v daném rozpouštědle, tj. 

IL nebo vznikající anorganické soli MX. Obměnou je tvz. One-pot-synthesis, která spojuje 

kvarternizaci s iontovou výměnou bez nutnosti izolace produktu kvarternizace (4): 
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Produkt se čistí ve velkém množství organického molekulárního rozpouštědla, které se 

následně musí odstranit spolu s minerálními solemi a vlhkostí. IL se suší za vysokého vakua 

po dobu několika hodin. Náročnost přípravy a izolace je hlavní ekonomická překážka 

k obecnému použití IL. I zde se uplatnily nekonvenční způsoby aktivace, zejména použití 

ultrazvuku, jež vede k rychlejší výrobě čistší IL, vyšším výtěžkům, kratší době reakce a 

celkovému snížení nákladů [7]. 

 

1.3 Environmentální aspekty používání iontových kapalin  

Jak již bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, jsou iontové kapaliny považovány 

za zelené náhrady těkavých organických průmyslových rozpouštědel. Pověst těchto 

rozpouštědel, jako šetrných k životnímu prostředí je především založena na jejich 

zanedbatelném tlaku par. Tato vlastnost snižuje riziko expozice a ztrátu rozpouštědla 

v důsledku odpařování, tím i snížení znečištění ovzduší. Nicméně, z důvodů jejich 

rozpustnosti ve vodném prostředí byla dokumentovaná toxicita iontových kapalin pro vodní 

organismy, což může vyvolat skutečné důvody k obavám. Tedy znalost chování iontových 

kapalin v suchozemském prostředí, která zahrnuje jejich degradace, sorpce a desorpce je 

stejně důležitá, protože jak půdy, tak i vodní prostředí jsou možnými příjemci kontaminace 

[10,11]. 

Většina těkavých organických látek (VOC), které jsou běžně používané 

v průmyslových aplikacích, mohou způsobovat velké problémy v chemicky zpracovatelském 

průmyslu. Hlavními problémy jsou toxicita, těkavost, hořlavost organických rozpouštědel. 

Z tohoto důvodu se v poslední době řeší problematika životního prostředí, jakými jsou 

například emise do ovzduší a kontaminace odpadních vod. Prioritou číslo jedna se stává 

hledání náhrady za tyto látky. Proto se mnoho výzkumníků zaměřilo na vývoj zeleného 

inženýrství, které představuje výzkum zaměřený na hledání ekologicky nezávadných 

alternativ ke škodlivým chemickým látkám [10,11]. 

 

1.3.1 Chemická degradace iontových kapalin 

Pro posouzení přetrvání iontových kapalin v životním prostředí, jakož i ověření 

možnosti jejich vyčištění chemickými metodami se zaměřila pozornost na oxidační a tepelnou 

degradaci ve vodném prostředí. Zde stále chybí ucelené informace. Pozornost byla 

soustředěna zejména na ty IL, které jsou nejčastěji používané, tj. zejména odvozené od 

imidazolia. Bylo zjištěno, že největší účinnost degradace pro imidazoliové IL bylo dosaženo 
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v kombinaci ultrafialového záření s katalytickým oxidačním činidlem, jako je peroxid vodíku 

nebo oxid titaničitý [11]. 

Následně byla studována oxidační degradace 1,3-dialkylimidazolia v peroxidu 

vodíku/kyselině octové za současného působení ultrazvuku. Bylo pozorováno, že 99% 

z testovaných sloučenin bylo degradováno po 72 hodinách. Míra degradace je závislá na délce 

alkylového řetězce. Bylo zjištěno, že prodloužením jeho délky dochází ke snížení 

degradability IL. Na rozdíl od toho, různá délka postranního řetězce a typ aniontů neměla vliv 

na degradaci [11]. 

Pokud se jedná o degradace vyvolané teplotou, tak studiem alkylimidazoliových solí 

se zjistilo, že prodloužením alkylového řetězce se zvýší termo-oxidační degradabilita. 

Zajímavé ovšem je, že methyl substituce v poloze 2 (tj. mezi dvěma N atomy) způsobuje 

snížení oxidačního rozkladu imidazoliových solí [11]. 

 

1.3.2 Biologická degradace iontových kapalin 

Na rozdíl od chemické degradace je biologický rozklad šetrnější k životnímu prostředí, 

než rozklad chemickými procesy. 

První pokusy o prozkoumání degradačního potenciálu byly zaměřeny na různé soli 

imidazoliových kationtů v kombinaci s Br-, [BF4]
-, [PF6]

-, N(CN)2
-, (CF3SO2)2N

- a 

oktylsulfátu jako protiiontu [11]. Nicméně, žádná z těchto sloučenin neukázala značný stupeň 

biologického rozkladu s výjimkou iontové kapaliny obsahující oktylsulfát. Dalším krokem 

studie biodegradace IL bylo zaměření se na biologickou rozložitelnost postranního řetězce. 

Začleněním funkční skupiny, jako jsou alkoholy, aldehyd a karboxylové kyseliny se zjistilo, 

že dochází k degradaci IL. Zavedením esterové skupiny nebo vyššího alkoholu bylo 

prokázáno, že dochází ke zvýšení biodegradace imidazoliových bází iontových kapalin. To 

lze vysvětlit skutečností, že zavedením esterové části se pravděpodobně poskytuje místo 

citlivé k enzymatickému ataku, a tím se zlepšuje úroveň biologické degradace. Nicméně, 

žádná sloučenina nemohla být kvalifikována jako snadno biologicky rozložitelná [11]. 

1.4 Mikrobiální metody stanovení mutagenity  

Nově objevené produkty (léčiva, potraviny a potravinářské přídavné látky a jiné 

chemikálie) je třeba důkladně posoudit z hlediska jejich bezpečnosti a účinnosti pro lidské 

zdraví před propuštěním na trh. Je třeba provést sérii toxikologických testů, včetně 

mutagenních testů. Mutagenní mutace, genotoxické mutace se vztahují ke změnám 

v genetickém materiálu. Současné vědecké znalosti ohromně podporují koncept, kde mnoho 
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chemických látek mají mutagenní vlastnosti, to znamená, že jsou potenciálním nebezpečím 

pro genetiku budoucí generace, stejně jako potenciální riziko rakoviny současné generaci [8]. 

 

1.4.1 Mutagenní testy 

Chemické nebo fyzikální dopady můžou mít za následek změnu genetického materiálu 

(mutaci) v buňkách, které vedou k životu nebezpečným nebo dědičným vadám. Za účelem 

identifikace těchto látek, před tím než by mohlo dojít k poškození, byly vyvinuty mutagenní 

testy. Toto testování se používá pro nově syntetizované chemikálie, které by mohly indukovat 

mutaci. Tento proces se nazývá testování mutagenity. Používá se různých genetických 

koncových bodů, na nichž se hodnotí genotoxický potenciál chemické látky. Existují dvě 

základní kategorie koncových bodů: genové mutace a chromozomální změny (u nichž se 

předpokládá, že jsou zodpovědné za indukce somatických i karcinogenních, stejně jako 

dědičných vad). Tyto indukce, které chemikálie vyvolávají, mohou být specifické nebo 

preferenční pro jeden nebo druhý koncový bod. V souladu s tím se vytvářejí testovací 

strategie, které zahrnují zkoušky jak pro genové mutace tak i chromozomální aberace [8]. 

Nejpoužívanějšími testy pro detekci chemicky indukovaných genových mutací jsou ty, 

které zaměstnávají bakterie. Miskový test pomocí různých druhů bakterií je krátkodobý test 

bakteriální reverzní mutace speciálně navržen pro detekci širokého spektra chemických látek, 

které by mohly způsobit poškození DNA, což by vedlo ke genovým mutacím [17]. 

 

1.4.2 Amesův test  

Genové mutace se snadno měří v bakteriích a jiných buněčných systémech. 

V Amesově testu je použito několik kmenů bakterie Salmonella typhimurium, s již dříve  

existujicí mutací v různých genech, účastnicích se syntézy aminokyseliny histidinu. Tyto 

mutované kmeny nejsou schopny syntetizovat požadovanou aminokyselinu (histidin). Sleduje 

se schopnost testované látky způsobit reverzní mutaci a obnovit růst bakterie v mediu bez 

přídavku histidinu. Tyto nově zmutované buňky mohou růst v nepřítomnosti histidinu a 

formovat kolonie. Bakteriální kmeny jsou speciálně vytvořeny tak, aby obsahovaly jak 

bodové mutace, tak mutace posunující čtecí rámec. To umožňuje detekci mutagenů, 

působících různými mechanismy. Některé specifické sloučeniny způsobují reverzní mutaci 

pouze u jednoho či dvou kmenů. Testované bakteriální kmeny jsou navíc mutovány v genech, 

zodpovědných za syntézu lipopolysacharidů, což usnadňuje prostup mutagenu buněčnou 

stěnou a také mutace v reparačním systému buňky, čímž se zvyšuje senzitivita testu [9]. 
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Pro stimulaci metabolismu se přidává extrakt z krysích jater, jelikož některé 

sloučeniny samy o sobě nejsou mutagenní, ale jejich metabolity již ano. K homogenizátu 

krysích jater (S9) spolu s bakteriálním kmenem Salmonelly (S1) je přidána testovaná látka 

(X). Zároveň se připraví kontrolní vzorek neobsahující studovanou látku. Bakterie jsou 

kultivovány po dobu 2 dnů na agaru s malou dávkou histidinu, která umožňuje nastartovat 

růst. Po vyčerpání této iniciační dávky, přežívají pouze reverzně mutované bakterie, které jsou 

schopny autonomní syntézy histidinu. Mutagenní potenciál sloučeniny se stanoví na základě 

počtu pozorovaných kolonií po 48 hodinách. Nárůst kolonií ve vzorku s testovanou látkou 

v porovnání s kontrolním testem znamená, že látka je mutagen [8]. Na obrázku 6 je znázorněn 

průběh Amesova testu. 

 

 

Obr. 6: Amesův test [9] 

1.5 Toxicita fluorovaných iontových kapalin 

V literatuře lze nalézt řadu studií věnovaných biologickým účinkům iontových 

kapalin, jež jsou hodnocena na základě toxikologických testovacích systémů [např. 19,21-23].  

Toxicita iontových kapalin na tyto systémy různé úrovně biologické složitosti, jakož i 

více složek životního prostředí, bude postupně popsána v následujících podkapitolách [19]. 

 



16 
 

1.5.1 Počítačové modely pro předpověď toxicity IL 

Moderní teoretická chemie je neodmyslitelně spjata s rozvojem výpočetní techniky. 

Jednou z oblastí je i molekulární modelování, které umožňuje studium systémů složených z 

ohromného množství atomů nebo molekul. Molekulové modelování studuje molekulové 

systémy pomocí tvorby modelů. Současné teoretické přístupy mohou byt rozděleny do dvou 

velkých skupin založených na dvou principiálně odlišných teoretických modelech: 

- model molekulově mechanický (MM), 

- model kvantově mechanicky (QM). 

  Metody molekulové mechaniky (MM) popisují molekulu pomocí silových polí (force 

field - FF) užívajících rovnic klasické mechaniky. Metody kvantově mechanické (QM) jsou 

založeny na kvantově mechanickém (vlnově mechanickém) popisu chování elektronu v poli 

jader a ostatních elektronů [43].  

Tyto přístupy jsou v posledních deseti letech aplikovány i na předpovědi toxikologických 

vlastností látek.  

Byly zkoumány modely pro odhad toxicity amonného, imidazoliového, morfoliového, 

fosfoniového, piperidinového, pyridinového a chinolinového kationtu solí iontových kapalin, 

pouze pomocí empirických vzorců (elementární složení) a molekulové hmotnosti. Hodnoty 

toxicity byly odhadnuty pomocí dekadického logaritmu a poloviny maximální účinné 

koncentrace EC50. Model odhaduje log10 EC50 se střední chybou predikce. NNS (Neuronová 

síť) je matematický algoritmus, který má schopnost určit vstupní a výstupní proměnné, bez 

nutnosti znalosti předchozích vztahů mezi nimi. Jeho struktura je velmi jednoduchá, to 

znamená, že vyžaduje krátký výpočetní čas a má vysoký potenciál robustnosti a adaptivní 

výkon. Iontové kapaliny byly použity pro kvantifikaci jejich biologické aktivity 

v acetylcholinestráze, enzymu, který je nezbytnou součástí lidského nervového systému. Na 

toxicitu má největší vliv kationt, počet aromatických kruhů, uhlíků a atomy dusíku v kationtu, 

kdežto aniontové části hrají pouze sekundární roli. [22]. 

V dnešní době se používají QSAR/QSPR modely pro predikci různých chemických a 

fyzikálních vlastností různých typů látek. Tyto modely a především jejich rozvoj nám pomůže 

pochopit vztah mezi strukturou iontových kapalin a jejich toxicitou. Hodnoty EC50 jsou 

klasifikovány do čtyř úrovní toxicity: velmi vysoká toxicita (EC50 <1), vysoká toxicita 

(1<EC50<100), mírná toxicita (100<EC50<5000) a nízká toxicita (EC50 >5000). Model ukázal, 

že zvýšení počtu těžkých atomů v aniontové části vede k poklesu hodnoty log EC50 [20]. 
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Je třeba poznamenat, že nízká hodnota efektivní koncentrace EC50 se rozumí vysoká 

toxicita iontové kapaliny. Proto se dospělo k závěru, že těžší atomy (všechny atomy 

s výjimkou vodíku) jsou ve struktuře aniontu toxičtější. Existují dvě možné příčiny 

cytotoxicity aniontové části u iontových kapalin. Jednou z nich je účinek jejich lipofility a 

druhá je založena na skutečné reaktivitě jejich hydrolyzovaných produktů.  

Lipofilní interakce se můžou zlepšit zvětšením některých aniontů nebo prodloužením 

délky alkylového řetězce kationtu. Rovněž přítomnost benzenového jádra může usnadnit 

interakci příslušného aniontu s  fosfolipidy dvojvrstvy buněčných membrán a hydrofobními 

proteinovými doménami a tím narušit základní fyziologické funkce, což má za následek 

cytotoxicitu. Také se musí brát v úvahu možnost hydrolýzy aniontu, například u aniontů 

obsahující fluorované řetězce. Hydrolýza těchto aniontů může vést k uvolnění fluoridového 

aniontu, který je silným inhibitorem při buněčných procesech [21]. 

Dále může být cytotoxicita závislá na konformačních změnách v kationtové části. 

Přítomnost větvení, popřípadě heteroatomů, jako O nebo N v kationtu nebo jejich postranních 

řetězcích mohou zvýšit toxicitu [23]. V tabulce 3 je uvedeno porovnání toxicity iontových 

kapalin s některými klasickými rozpouštědly.  

 

Tab. 3: Porovnání toxicity klasických rozpouštědel s N-butylmethylimidazoiovými  

solemi [2] 

Sloučenina LC50 (mg/l) 

[C4mIM][PF6]- 250-300 

[C4mIM][BF4]- 225-275 

Aceton 30,642 

Dichlormethan 310 

Toluen 60-313 

Benzen 203 

Chlorbenzen 5-86 

Fenol 5 

Amoniak 0,53-4,94 

Chlór 0,028 

 

1.5.2 Účinky iontových kapalin na úrovni enzymů 

Acetylcholinestráza je enzym působící hydrolytickou aktivitou degradaci 

neurotransmiteru acetylcholinu za vzniku cholinu a acetátu. Nachází se hlavně 

v nervosvalových spojeních a cholinergních synapsích v CNS, kde její účinek ukončuje 
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synaptický přenos. Proto inhibice acetylcholinestrázy vede k různým nepříznivým účinkům 

při neuronových procesech, jako jsou onemocnění srdce nebo myasthenia u lidí.  

Bylo zjištěno, že všechny sledované inhibiční účinky na enzym by mohly být 

způsobeny výhradně kationtovými částmi IL. Zejména iontová kapalina obsahující 

pyridinium jako kationtovou strukturu inhibuje enzym poměrně silněji než imidazoliový 

analog. Sloučeniny na bázi fosfonia byly méně inhibiční. Žádný ze zkoumaných aniontů 

neměl vliv na aktivitu enzymu s  výjimkou aniontů [SbF6]
- a [PF6]

-. Oba lze snadno podrobit 

hydrolýze v kontaktu s vlhkostí. Non-inhibující účinky aniontu mohou být vysvětleny jejich 

omezenou interakcí s aktivním místem tohoto enzymu. Kromě toho, byla zjištěna těsnější 

korelace mezi rostoucí délkou postranních řetězců napojených na kation a inhibičním 

potenciálem IL [11]. 

Hodnoty toxicity iontových kapalin, které obsahují aromatické kationty, byly 

nejednoznačné, nicméně nejvyšší toxický účinek byl pozorován u IL s dimethylpyridiniovým 

kationtem [19]. 

 Bylo zjištěno, že toxicita IL 1-butyl-3-methylimidazolia a 1-butyl-3-methylpyridinia s 

bromidovým aniontem je až o 2-4 řády vyšší než u klasických rozpouštědel. Naopak 

toxicita 1-butyl-1methylpyrrolidinia s bromidovým aniontem je podstatně nižší a je na úrovni 

dimethylformamidu.  

Řasy jsou široce používány jako biologický testovací nástroj pro dopady na životní 

prostředí. Důvod pro použití řas souvisí s jejich ekologickou rolí, jelikož jsou primárními 

producenty v převodu energie na vyšší úroveň, jsou také jednoduché na používání a 

ekonomicky snadno dostupné.  

Z výsledků vyplývá, že růst řasy S.capricornutum byl významně ovlivněn i nízkými 

koncentracemi [C4mIM] [Br-]. Trend zvyšování toxicity byl pozorován po 96 hodinách 

inkubace. Toxicita [C4mPy] [Br-] ukázala klesající trend se zvyšováním inkubační doby na 

48-72 hodin a stabilizace byla dosažena až po 96 hodinách inkubace. Kationtová struktura 

[C4mPyrr] je nejvíce ekologicky přátelský typ, oproti pyridiniu či imidazoliu.  

Toxicita tradičních organických rozpouštědel (methanol, dimethylformamid, 

2-propanol) vůči  S.capricornutum byla porovnána s některými iontovými kapalinami. Data 

ukazují, že z testovaných rozpouštědel byl nejvíce toxický dimethylformamid. Je třeba 

poznamenat, že toxický účinek dimethylformamidu je podobný [C4mPyrr] [Br-], což je jedna 

z nejméně toxických iontových kapalin. Ve srovnání s tradičními organickými rozpouštědly 

se iontové kapaliny ukázaly jako toxičtější [21]. 
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1.5.3 Antibakteriální aktivita iontových kapalin 

Bakterie představují ideální organismy pro odhad toxicity iontových kapalin vzhledem 

k jejich krátkým životním cyklům. Předběžné toxikologické výzkumy ukázaly, že kvarterní 

amoniové a pyridinové sloučeniny mají kritické inhibiční účinky na růst různých bakterií a 

plísní. Při studiích byl pozorován trend zvýšení toxicity soli na různé bakterie (včetně tyčí, 

kok a hub) se zvýšením délky alkylového řetězce v pyridiniu, imidazoliu a kvartérní amonné 

soli.  

Imidazoliové a pyridinové bromidy obsahující hexyl- a oktylfenolový řetězec měly 

značný antimikrobiální účinek na čisté kultury Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, Pseudomonas fluoresces a Saccharomacey cerevisiae [17]. 

Byly prozkoumány účinky dvou nejčastěji používaných IL IM [BF4]
- a IM [PF6]

- na 

růst E.coli, Pichia pastoris a Bacillus cereus. Pokud jde o inhibiční testy používané při 

hodnocení environmentálních potenciálních rizik sloučenin ve vodním prostředí, používá se 

bioluminiscenční test pomocí Vibro fischeri. Je to rychlá a osvědčená metoda pro stanovení 

toxicity se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí a také na standard 

ekotoxikologie v Evropě [43]. Z výsledků výzkumu toxicity IL vůči V.fischeri bylo zjištěno, 

že anion nezpůsobuje žádný jasný nárůst toxicity, na druhou stranu, se potvrdilo, že toxicita je 

zásadně ovlivněna kationtovou částí. To je vysvětleno tím, že lipofilní části molekuly mohou 

atakovat buněčnou membránu, přičemž jejich hlavní iontová skupina je alespoň částečně 

solvatovaná ve vodném prostředí. Pokud jde o vliv aniontové části, sloučeniny s [PF6]
- jsou 

mírně toxičtější než sloučeniny s jinými anionty. Dále se zjistilo, že kvartérní amoniové 

sloučeniny jsou pro V.fischeri méně toxické, než pyridiniové či imidazoliové analogy. 

Předpokládá se, že imidazoliové kationty, se dvěma atomy dusíku jsou více toxické než 

pyridiniové, které mají jeden atom dusíku ve struktuře [17]. 

1.6 Hydrolytická stabilita iontových kapalin 

 Při posuzování iontových kapalin jako „zelených rozpouštědel“ je třeba brát v úvahu 

celý jejich pracovní cyklus, předpovědět potenciální problémy s toxicitou a teplotní, 

chemickou a zejména hydrolytickou stabilitou. Mezi široce studovány patří iontové kapaliny 

složené z objemných asymetrických kationtů obsahujících dusík (například imidazol, pyrrol, 

piperidin, pyridin) v kombinaci s velkými různými anionty, od jednoduchých halogenidů ke 

komplexnějším organickým druhům. Iontová kapalina tvořená imidazoliem v kombinaci 

s tetraflouoroboritanovým a hexafluorofosfátovým aniontem je středem pozornosti mnoha 



20 
 

publikací. Nicméně, tyto anionty fluoru jsou předmětem rozsáhlých debat o jejich 

eventuálním rozkladu na kyselinu fluorovodíkovou [26]. 

Pro sledování hydrolytické stability byly použity: hmotnostní spektrometrie, nukleární 

magnetická rezonance a pH měření rovnovážných vodných roztoků. Výsledky zřetelně 

ukázaly, že k hydrolytickému rozkladu u hexafluorofosfátových bází IL dochází při mírných 

teplotách v kyselém prostředí. Na druhé straně, tetrafluoroborátové báze IL netvoří ve vodě 

stabilní sloučeniny, hydrolyzují za všech testovaných podmínek a rozsah hydrolýzy je značně 

závislý na teplotě [25]. 

Iontová chromatografie byla použita pro sledování tvorby fluoridového iontu ve 

vodných roztocích [C4mIM][BF4]- ve směsi methanol/ voda a acetonitril/ voda. Rychlost 

hydrolýzy byla zřetelně nižší pro acetonitril/voda. Kromě toho, při srovnáni [C4mIM][BF4]- 

s hexafluorofosfátovým analogem dochází k hydrolýze v mnohem menší míře při pokojové 

teplotě. Dále se sledoval obsah fluoridových iontů vznikajících při hydrolýze imidazoliových 

bází iontových kapalin obsahujících [BF4]
-, [PF6]

-, [SbF6]
-. Ukázalo se, že fluoridové ionty se 

objevily u vodných roztoků [C4mIM][SbF6]
- a [C4mIM] [BF4]

-. Neprokázal se vznik 

fluoridových iontů u [C4mIM] [PF6]
- [23]. 

Potenciometrické stanovení fluoridových iontů použitím fluoridové iontově selektivní 

elektrody ukázalo, že [PF6]
- ionty uvolněné z roztoků K [PF6]

- jsou stabilní v silně alkalickém 

(pH>12) i silně kyselém (pH<1) roztoku. Výsledky ukazují, že k hydrolýze dochází pouze 

v kyselém prostředí a za vysoké teploty. Rovněž s rostoucí délkou alkylového řetězce rozsah 

hydrolýzy aniontu narůstá. Tato skutečnost může korelovat s pevností interakce kation-

anion [24].  

Výsledky získané elektrosprejovou ionizační hmotnostní spektrometrií, NMR 

spektroskopií a pH měřením jasně ukázaly, že hydrolýza je proces, který je omezen jen na 

[PF6]
- a [BF4]

-, zatímco imidazolium zůstává nezměněno. Bylo pozorováno, že [PF6]
- je 

chemicky a termicky stabilní při mírnějších experimentálních podmínkách, i když rozklad se 

stává významný za kyselých podmínek (pH ~3) nebo vyšších teplot (343 a 373 K). Na druhé 

straně, hydrolýza [BF4]
- byla pozorována v rámci všech experimentálních podmínek, dokonce 

i při pokojových teplotách [23]. 

Předpokládá se, že [BF4]
- se termicky štěpí na BF2

+, BF3 a fluor. Pomocí NMR měření 

bylo potvrzeno, že [BF4]
- hydrolyzují na [BF3OH]- a HF. Zjistilo se, že rychlost reakce je 

relativně nízká a závisí na koncentraci vody. Doba potřebná pro dosažení rovnovážné 

koncentrace je 7 dnů. Hydrolýza probíhá rychleji v kyselém prostředí, v důsledků přenosu 
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protonu. Avšak nepodařilo se zatím potvrdit, že rozsah hydrolýzy závisí pouze na hodnotě pH 

[25]. 

 

1.6.1 Hydrolýza podle OECD  

Chemické látky mohou vstoupit do povrchových vod takovými cestami, jako jsou 

přímé aplikace, úlet postřikové kapaliny, kanalizací, nakládáním s odpady, průmyslovými, 

domácími nebo zemědělskými odpadními vodami, atmosférickými depozicemi a mohou být 

transformovány do těchto vod chemickými (např. hydrolýzou, oxidací), fotochemickými a, 

nebo mikrobiálními procesy.  

Obecné zásady popisuje laboratorní metodika pro hodnocení abiotické hydrolytické 

transformace chemických látek do vodního systému při hodnotách pH, které se normálně 

vyskytují v životním prostředí (pH 4-9). Pokusy se provádějí k určení rychlosti hydrolýzy 

zkoušené látky, která závisí na pH. Tato studie pro chemické látky se používá, pokud je 

pravděpodobné, že se budou tyto látky uplatňovat ve vodě, nebo je pravděpodobné, že se do 

prostředí dostanou jinými cestami popsanými výše.  

Pro tento test jsou používány sterilní vodné roztoky pufrů o různých hodnotách pH 

(4,7,9), látky jsou inkubovány ve tmě za kontrolovaných laboratorních podmínek. V určitých 

časových intervalech jsou tlumivé roztoky analyzovány na zkoušenou látku a na produkty 

hydrolýzy.  

Metodika je obecně použitelná pro chemické látky (neznačené nebo značené), pro 

mírně těkavé a netěkavé sloučeniny dostatečně rozpustné ve vodě. Test by neměl být 

aplikován na chemikálie vysoce těkavé (např. desinfekce, organická rozpouštědla. Čistota 

zkoušené látky by měla být alespoň 95%. Studie musí být provedena ve skleněných nádobách 

(např. zkumavky, malé baňky), za temna a sterilních podmínek, v teplotně regulované vodní 

lázni nebo v termostatem řízených inkubátorech pro inkubaci.  

Zkoušená látka se aplikuje ve formě vodných roztoků do různých pufrů. Hodnoty pH 

každého roztoku pufru by měly být kontrolovány kalibrovaným pH metrem s přesností na 

alespoň ±0,1 a teplotní korekcí. Experimenty hydrolýzy by měly být prováděny při 

konstantních teplotách. Při hydrolytickém zkoušení neznámých látek by měla být předběžná 

zkouška provedena při teplotě 50oC.  

 Je-li to nezbytné pro podporu rozpuštění, je možné použití malých množství vodou 

mísitelného organického rozpouštědla (např. acetonitril, aceton, ethanol). Koncentrace 

zkoušené látky by neměla překročit 0,1M  nebo poloviční hodnotu koncentrace nasycení.  
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Všechny hydrolytické zkoušky by měly být provedeny za použití jakékoliv vhodné 

metody, aby se zabránilo fotolytickým účinkům.  Předběžná zkouška by měla být provedena 

po dobu 5 dnů, testy vyššího stupně by měly probíhat tak dlouho, dokud nedojde 

k hydrolytickému vymizení 90% zkoušené látky nebo po dobu 30 dnů podle toho, co nastane 

dříve [38]. 

 

1.7 Termická stabilita iontových kapalin 

Univerzální metodou pro sledování stability látek je dnes termogravimetrická analýza, 

popřípadě tandemové metody založené na spojení termogravimetrie s infračervenou (TG-

FTIR) nebo hmotnostní spektrometrií (TG-MS). Její použití pro fluorované látky naráží na 

problém spojený s uvolňování agresivního fluorovodíku během termolýzy. V ČR 

v současnosti není pracoviště, kde by bylo možno bezpečně tuto analýzu provádět (ústní 

sdělení z VŠCHT Praha). Na obrázku 7 je graficky znázorněn výsledek TGA analýzy 

konkrétní IL. 

 

 

Obr. 7: Výsledek TGA analýzy pro [C4mIM] [Tf2N]- [31] 

 

Tepelný rozklad je silně závislý na struktuře soli. Relativní stabilitu aniontů lze 

naznačit: 

[Tf2N]- > [PF6]
- > [BF4]

- >> Cl-. 
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 Imidazoliové soli obsahující fluorové anionty, jako [Tf2N]- a [PF6]
- představují 

nejslibnější tepelně stabilní kandidáty při vysokých teplotách. Experimentální výsledky 

ukázaly, že dlouhodobá tepelná stabilita iontových kapalin klesá s rostoucí teplotou a byla 

výrazně nižší, než je teplota nástupu rozkladu iontových kapalin [30]. 

Přibližně 30 IL s různými kationty a anionty byly vyrobeny a testovány na jejich 

termickou stabilitu. Kromě běžných kationtů (např. imidazolium, amonné), byly zkoumány i 

nové kationty, jako několik dikationtů, bicyklický amin, benzo imidazolium. Všechny 

kapaliny se zahřívaly na požadovanou teplotu za použití konstantního ohřevu 3K/min. Teplota 

se udržovala po dobu alespoň 6 hodin v dusíkové atmosféře. Některé IL založené na [Tf2N]- 

aniontu měly tendenci být stabilní až do 250 oC nebo dokonce do 300 oC v atmosféře dusíku. 

Zejména, imidazoliové a pyrrolidinové dikationty IL vykazovaly vysokou termickou 

stabilitu [29]. 
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2 Experimentální část 

V rámci experimentální části jsem se podílela na přípravě, izolaci a charakterizaci 

některých nových iontových kapalin obsahujících fluor v aniontové části. Příprava byla 

prováděna v rámci projektu „Věda pro mládež“, na kterém se podíleli studenti katedry 

chemie.  

2.1 Syntéza nových IL a jejich izolace  

Příprava zahrnovala dva syntézní kroky, z nichž prvý byla příprava bromidu nebo 

chloridu oniové soli pyridinia, 4-methylpyridinia, chinolinia nebo 1,2,3,4-tetrahydrochinolinia 

kvarternizací v mikrovlnném poli, jak ukazuje obrázek 8. 

Obr. 8: Kvarternizace v mikrovlnném poli 

 

Následovala iontová výměna halogenidu za bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imid 

s lithiovou solí bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidu (obr. 9). 

 

Obr. 9: Iontová výměna halogenidu 
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2.1.1 Kvarternizace  

Pro přípravu chloridů a bromidů kvarterních oniových solí, byly jako alkylační činidla 

použity 1-brombutan a 1-bromhexan a jako báze chinolin, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin, 

isochinolin, pyridin a 4-methylpyridin. 

 Reakce byla prováděna za mikrovlnného ohřevu, aby se zkrátil reakční čas potřebný 

k dosažení co nejvyšší konverze. Při výpočtu potřebného objemu reaktantů se vycházelo 

z poměru látkových množství báze alkylhalogenidu 1/1,1. Provedl se výpočet objemů všech 

látek potřebných pro kvarternizaci podle rovnice, která je uvedena níže (5). Bylo 

odpipetováno vypočtené množství složek reakční směsi a předloženo do 100 ml 

Erlenmayerovy baňky. Baňka se směsí byla vložena do aparatury pro kvarternizaci. 

Aparatura pro kvarternizaci (obr. 10) je sestavena z Erlenmayerovy baňky, zpětného 

chladiče, trubice pro přívod dusíku a upravené mikrovlnné trouby. Na Erlenmayerovu baňku 

s reakční směsí, která je umístěna v mikrovlnné troubě se nasadí zpětný chladič. Přívod 

dusíku trubicí se ponoří do směsi, nastaví se požadovaný průtok plynu. Na mikrovlnné troubě 

se pak nastaví požadovaný výkon (250 W a 440W) a spustí se ohřev.  Po vytvoření jediné 

fáze se zahřívání přerušilo a baňka se vyjmula ven z mikrovlnné trouby. 

 

 

V – objem reaktantu v [ml] 

n – látkové množství reaktantu [mol] 

M – molární hmotnost reaktantu [mol] 

ρ – hustota reaktantu [g.cm-3] 
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Obr. 10: Aparatura pro kvarternizaci [5] 

 

2.1.2 Příprava bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidů  

Chloridy a bromidy kvarterních oniových solí, které byly připraveny v předchozím 

kroku byly dále podrobeny iontové výměně, při které byl halogenový anion vyměněn za 

bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidový anion.  

Pro tuto reakci byly použity baňky o objemu 500 ml, které byly opatřeny 

magnetickým míchadlem a zpětným chladičem.  

10 mmolů halogenidu kvarterní oniové soli bylo přidáno za míchání k 10,1 mmol 

lithium-bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidu předem rozpuštěného ve 250 ml destilované vody. 

Směs se míchá po dobu 24 hodin, poté se fáze oddělí. Organická fáze (těžší) se zředí 50 ml 

dichlormethanu a směs se extrahuje několikanásobným protřepáním destilovanou vodou, až 

vodná fáze poskytuje negativní reakci na ionty Cl-, resp. Br- (zkouška s AgNO3). 

Dichlormethan se posléze odstraní na rotační odparce (obr. 11) za redukovaného tlaku 

(2,6 kPa). Ve vakuování bylo pokračováno po dobu cca 4 hodin. Připravené látky jsou 

uvedeny v tabulce č. 4. 
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Obr. 11: Vakuová rotační odparka 

 

Tab. 4: Syntetizované IL 

Název IL 
Označení 

zkratkou 
Vzorec Mr 

1-butyl-4-methylpyridinium 

-chlorid 
[C4mPy] Cl 

 

185 

1-butyl-4-methylpyridinium  

-bromid 
[C4mPy] Br 

 

229 

1-hexylpyridinium-chlorid [C6Py] Cl 

 

199 
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1-hexylpyridinium-bromid [C6Py] Br 

 

243 

1-hexyl-4-methylpyridinium- 

- bis[(trifluormethyl)sulfonyl]  

imid 

[C6mPy] 

[Tf2N] 

 

 

 

458 

1-hexylpyridinium- 

- bis[ (trifluormethyl)sulfonyl]  

imid 

[C6Py] 

[Tf2N] 

 

 

 

444 

1-hexylchinolinium-bromid 
[C6Ch] Br 

 

293 

1-hexylchinolinium- 

- bis[ (trifluormethyl)sulfonyl]  

imid 

[C6Ch] 

[Tf2N] 

 

 

494 
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1-butyl-1,2,3,4-

tetrahydrochinolinium-bromid 

 

[C4THCh] 

Br 

 

269 

1-butyl-1,2,3,4-

tetrahydrochinolinium- 

- bis[ (trifluormethyl)sulfonyl]  

imid 

[C4THCh] 

[Tf2N] 

 

470 

2-butylisochinolinium-

tetrafluorborat 

[C4ICh] 

[BF4] 

 
 

272 

2-hexylisochinolinium-

tetrafluorborat 

[C6ICh] 

[BF4] 

 
 

300 

2-butyl-isochinolinium-

trifluoracetát 

[C4ICh] 

[CF3COO] 

 

299 

2-hexyl-isochinolinium-

trifluoracetát 

[C6ICh] 

[CF3COO] 

 

327 

 

2.2 Charakterizace syntetizovaných IL 

V rámci této práce byly provedeny jen některé základní charakterizace připravených 

nových iontových kapalin, jako je určení teploty tání, rozpustnosti a sejmuta IČ a UV/VIS 

spektra. Další nezbytné analýzy jako je elementární analýza, 1H, 13C a 19F NMR jsou 

zajišťovány na externích pracovištích.  
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2.2.1 Rozpustnost 

Byla sledována rozpustnost získaných IL v řadě rozpouštědel s odstupňovanou 

polaritou: n-hexan, 1-hexanol, aceton, dichlormethan a dimethylsulfoxid, voda. Zkouška byla 

prováděna ve zkumavkách přidáním malého množství (na špičku špachtle) IL k asi 2 ml 

rozpouštědla. Výsledek byl sledován vizuálně.   

 

2.2.2 Teplota tání  

Teplota tání je teplota, při níž je tuhá látka v rovnováze se svou taveninou. Čisté látky 

mají ostrý přechod v úzkém intervalu. Je-li přechod neostrý a závislý na rychlosti ohřevu, 

může se jednat o látky teplotně labilní.  

Vzhledem k tomu, že u všech připravených IL s aniontem [Tf2N]- je teplota tání pod 

laboratorní teplotu, bylo k jejímu určení použito chladící směsi (směs drcený led a NaCl) 

v Dewarově nádobě a teploměru. K němuž byla připevněna mikro-zkumavka (průměr 1mm) 

s testovanou IL (obr. 12). Chladící směs byla postupně ohřívána a sledováno tání zkoumané 

látky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Bodotávek 
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2.2.3 UV/VIS spektra  

UV/VIS spektra byla sejmuta na dvoupaprskovém fotometru UV-1800 (Schimadzu) 

v rozmezí vlnových délek 200-450 nm (obr. 13). Látky rozpustné ve vodě byly adjustovány 

do redestilované vody. Látky nerozpustné ve vodě byly adjustovány do methanolu. Měření 

bylo prováděno v 1 cm křemenných kyvetách proti čistému rozpouštědlu. Postupným ředěním 

základního roztoku byly připraveny vzorky, jejich max. absorbance v měřeném rozsahu 

nepřesahovala hodnoty 1,5. Z Lambert-Beerovy rovnice (6) byla určena hodnota molární 

absorbance ɛλ maxim [39]. 

 

Aλ  =  ελ . c .  l                                                                      (6) 

kde     Aλ ..... absorbance vzorku při dané vlnové délce λ   [-] 

ελ........molární absorpční koeficient [mol-1.dm3.cm-1] 

c ........ molární koncentrace vzorku  [mol.l-1] 

l.......... tloušťka kyvety  [cm] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Fotometr UV-1800 Schimadzu 
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2.2.4 FTIR spektra   

Spektra v infračervené oblasti byla sejmuta na FTIR spektrometru Nicolet 6700 FT-IR 

(Thermo Nicolet, USA), který je na obrázku 14. Jde o variabilní spektroskopický systém pro 

mnoho aplikací. Díky interferometru Vectra dosahuje standardního nominálního spektrálního 

rozlišení 0,4 cm-1. FTIR spektrometr měří metodou ATR, s použitím diamantového ATR 

nástavce na obrázku. Obsluha přístroje je plně automatická a probíhá přes počítačový 

software OMINIC. Spektra jsou měřena v rozsahu 400-4000 cm-1. Spektra byla upravována 

pomocí ATR korekce, automaticky byla srovnána baselina (pozadí) a ze spekter byly 

odstraněny pásy odpovídající přítomnosti CO2. Absorpční pásy byly přiřazeny na základě 

tabelovaných hodnot a učiněn pokus o jejich interpretaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Spektrometr Nicolet 6700 FT-IR 

 

2.3 Hydrolytická stabilita  

Obecné zásady popisuje laboratorní metodika OECD k hodnocení abiotické 

hydrolytické transformace chemických látek do vodního systému při hodnotách pH, které se 

normálně vyskytují v životním prostředí ( pH 4-9) [38]. 
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Byly připraveny tři roztoky pufrů pro pH 4, 7, 9. Pro pH 4 byl zvolen pufrový systém 

Kolthoff a Vleeschhouwer. Pro tento systém se připravily roztoky hydrogen citranu 

draselného o koncentraci c = 0,1 mol.l-1 a hydroxidu sodného taktéž o koncentraci c = 0,1 

mol.l- 1 do zásobní láhve o objemu 1 litr. Aby se z těchto roztoků vytvořil vhodný pufr pro 

pH = 4, muselo se odpipetovat 5 x 9,0 ml 0,1M NaOH a 50,0 ml 0,1M hydrogen citranu 

draselného do odměrné baňky o objemu V=500 ml a doplnit jej destilovanou vodou po rysku.  

Pro pH 7 byl použit pufr dle SÖrensena, pro který se nachystaly roztoky dihydrogen 

fosforečnanu draselného o koncentraci c = 0,0667 mol.l-1 a hydrogen fosforečnanu disodného 

o koncentraci c = 0,0667 mol.l-1, opět do zásobní láhve o objemu 1 litr. Pro vytvoření pufru o 

pH = 7 se odpipetovalo 5x 41,3 ml KH2PO4 a 58,7 ml Na2PO4 do odměrné baňky o objemu 

V=500 ml.  

Pro pH = 9 bylo využito pufru dle Clarka a Lubse, pro který se vytvořily roztoky 

kyseliny trihydrogen-borité 0,1M rozpuštěné v 0,1M roztoku chloridu draselného a 0,1M 

hydroxid sodného. Pro vytvoření pufru bylo odpipetováno 5x 21,3 ml 0,1M NaOH a 50 ml 

H3BO3  do stejné baňky jako v předchozích případech. Tyto připravené pufry se posléze 

proměřily pH metrem, zda jejich pH odpovídá předepsané hodnotě.  

Na obrázku 15 si lze prohlédnout připravené roztoky pufrů s rozpuštěným K [BF4]
-. 

Obrázek 16 pak ukazuje umístění jednotlivých vzorků v termostatu. Hodnoty pH a teploty 

tlumivých roztoků jsou v tabulce 5, jednotlivé navážky pro pufrové systémy jsou uvedeny 

v tabulce 6.  

 

Tab. 5: Hodnoty pH a teploty pufrových systémů 

Pufrový systém: pH 
Teplota 

(oC) 

Clark a Lubs 9,17 19,7 

SÖrensen 7,33 19,7 

Kolthoff and Vleeschhouwer 4,34 19,8 
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Tab. 6: Navážky chemických látek pro vytvoření pufrových systémů 

Chemikálie: M (g/mol) c (mol.l-1) V (l) 
Navážka 

m(g) 

KH2PO4 136,09 0,0667 1 9,0772 

H3BO3 61,83 0,1 1 6,1830 

KCl 74,56 0,1 1 7,4560 

NaOH 40,0 0,1 1 4,000 

Na2PO4 141,0 0,0667 1 23,88 

KOH 56,11 0,1 0,25 1,4028 

 

Příprava citranu draselného z kyseliny citrónové:  

Bylo naváženo 21 g C6H8O7.H2O kyseliny citronové monohydrátu, tato navážka se 

rozpustila v 200 ml KOH o c=0,1 mol.l-1. Tento objem byl převeden do litrové odměrné 

baňky, která se doplnila po rysku destilovanou vodou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Připravené roztoky pufrů s rozpuštěným KBF4, spolu s ověřením pH pomocí 

indikátorového papírku 
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Obr. 16: Roztoky umístěné v třepacím zařízení a ve vodní lázni o teplotě t = 50oC 

 

2.3.1 Potenciometrické sledování pH a obsahu fluoridů  

Potenciometrie je elektrochemická metoda, při které se měří rozdíl potenciálů článku 

složeného z indikační a referentní elektrody. Potenciál indikační (měrné) elektrody je závislý 

na aktivitě analytu obsaženého ve zkoumaném roztoku. Potenciál referentní (srovnávací 

elektrody) je konstantní a nezávislý na složení měřeného roztoku. Napětí mezi oběma 

elektrodami se měří digitálním voltmetrem s velkou vstupní impedancí při prakticky nulovém 

proudu. 

Při potenciometrii se nejvíce používají membránové iontově-selektivní elektrody 

(ISE). Zde byly použity kombinované elektrody. Pro měření pH skleněná v kombinaci 

s kalomelovou (Hg/Hg2Cl2, KCl a pro fluoridy fluoridová ISE s vnitřní referentní 

argentochloridovou elektrodou (Ag/AgCl).  Měření bylo prováděno na ionometru INOLAB 

na obrázku 17 dole.  
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Obr. 17: Měření koncentrace fluoridových iontů fluoridovou iontově selektivní elektrodou na 

přístroji INOLAB 

 

2.3.2 Kalibrace iontově selektivní fluoridové elektrody   

Nejprve byl připraven zásobní roztok o koncentraci 0,1 mol.l-1. Rozpuštěním 0,4199 g 

NaF v 100 ml destilované vody. 

Postupným ředěním do odměrných baněk o objemu 50 ml byla připravena kalibrační 

řada roztoků o koncentracích 0,01; 1.10-3; 1.10-4; 1.10-5; 1.10-6 mol/l. U roztoků s koncentrací 

10-5 mol/l a nižší je doporučováno ředění do roztoku pufru TISAB F, který je dodáván 

výrobcem s fluoridovou ISE. TISAB F je upravující roztok pro měření fluoridů pomocí 

fluoridové ISE. Roztok slouží jako adjustor iontové síly, k odstínění nežádoucích iontů, např. 

Al3+, Fe3+, Ca2+, Mg2+ apod. a k úpravě pH na hodnotu 5,5-6.  

Měření odezvy ISE bylo prováděno v kádince objemu 25 ml, přičemž bylo 

postupováno od nejnižší k nejvyšší koncentraci fluoridových iontů. Po každém měření byla 

elektroda, kádinka i teflonové míchadélko opláchnuto redestilovanou vodou a provedeno 

osušení filtračním papírem. Před každým měřením byl roztok intenzivně míchán po dobu 

nejméně 1 minuty a poté míchání vypnuto. Měření bylo provedeno za vypnutého míchání a na 

ustavení potenciálu bylo čekáno cca 1 minutu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 7 a 

vyneseny do kalibračního grafu (obr. 18). 
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Tab. 7: Kalibrace fluoridové ISE 

c (mol.l-1) Log c mV 

0,01 -2 99,9 

1.10-3 -3 153,0 

1.10-4 -4 196,8 

1.10-5 -5 250,9 

1.10-6 -6 298,4 

 

 

 

Obr. 18: Kalibrační křivka vytvořená z hodnot v tab. 7 

 

2.3.3 Měření pH   

Kalibrace skleněné pH elektrody byla provedena pomocí tří tlumivých roztoků o 

známém pH =4, 7, 10. Elektroda se postupně ponořovala do jednotlivých roztoků pufrů a na 

přístroji se kontrolovalo, zda se hodnoty pH shodují. Takto kalibrovaná elektroda se mohla 

použít pro stanovení hodnoty pH iontových kapalin. Elektroda, se kterou se naměřily hodnoty 

pH roztoků je vyobrazena na obr. 19.  
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Tab. 8: Navážky IL podrobené hydrolýze   

IL Mr V 

(l) 

m 

(g) 
c 

(mol.l-1) 

KBF4 125,91 0,05 0,6295 0,1 

[C4ICH][BF4] 272,96 0,05 1,3648 0,1 

[C6ICH][BF4] 301,07 0,025 0,4516 0,06 

 

Obr. 19: Měření pH roztoků iontových kapalin pomocí pH elektrody 
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2.3.4 Stanovení hydrolytické stability fluorovaných iontových kapalin  

Stanovení hydrolytické stability bylo prováděno na laboratorní třepačce 

v termostatované lázni. Ve vzorcích bylo průběžně po dobu 13 dní potenciometricky 

sledováno pH a koncentrace fluoridových iontů. Stabilita byla sledována u dvou IL, které jsou 

ve vodě rozpustné: butyl-isochinolinium(trifluor)acetát a hexyl-isochinolinium(trifluor)acetát. 

Pro porovnání byla sledována stabilita vodných roztoků K [BF4]
-. Výsledky byly zpracovány 

do formy grafů časových závislostí s použitím programu Excel. 

Do baňky objemu 50 ml se zábrusem byly připraveny vodné roztoky K [BF4]
- o 

koncentraci 0,01 mol.l-1 (vzorek 1) a 0,001 mol.l-1 (vzorek 2).   

2.4 Amesův test  

Test umožňuje detekovat mutageny indukující posunové (frameshift) a záměnové 

(substituční) mutace. Využívá mutované auxotrofní indikátorové kmeny Salmonella 

typhimurium His-, které v důsledku působení mutagenní látky revertují na kmen prototrofní.  

Pro Amesův test mutagenity byly vybrány dva vzorky ve vodě rozpustných chloridů a 

dva vzorky ve vodě rozpustných bromidů. Jedná se o tyto vzorky: C4mPyBr, C4mPyCl, 

C6mPyBr, C6PyCl. U nich se bude posuzovat, jak velkou roli hraje aniontová část iontové 

kapaliny, respektive délka řetězce. Kationtová část iontové kapaliny, tj. pyridinium zůstává u 

všech vzorků stejná.  

Test mutagenity byl proveden na katedře biologie a ekologie PřF Ostravské 

Univerzity.   

Připravily se čtyři zkumavky s jednotlivými navážkami, jak je uvedeno v tab. 9 dole. 

Zkumavky se doplnily destilovanou vodou na objem 25 ml, aby se docílilo koncentrace 

0,1 mol.l-1. Tato koncentrace se zvolila proto, aby se roztoky při Amesově testu daly ještě 

v případě potřeby vhodně naředit na různé koncentrace.  

 

Tab. 9: Roztoky pro Amesův test 

Vzorek Typ ILs Navážka Objem Koncentrace 

Č. 1 C4mPyBr 0,5935 g 25 ml 0,1 mol.l-1 

Č. 2 C4mPyCl 0,4681 g 25 ml 0,1 mol.l-1 

Č. 3 C6mPyBr 0,6470 g 25 ml 0,1 mol.l-1 

Č. 4 C6PyCl 0,4860 g 25 ml 0,1 mol.l-1 



40 
 

 

2.5 Použité chemikálie  

1. Fluorid sodný – NaF (natrium fluoratum) – Lachema n.p. Brno, Závod Neratovice 

2. TISAB F – Théta, 90  

3. KBF4 (tetrafluorboritan sodný) – HiChem spol s.r.o. Běchovice – čistý 

4. CH2Cl2 (dichlormethan) – for HPLC-G, Chromservis 

5. KH2PO4 – dihydrogenfosforečnan draselný – Lach Ner, s.r.o. – p.a. 

6. H3BO3 – kyselina boritá – Lachema n.p. Brno 

7. KCl – chlorid draselný – Lachema o.p. Brno, Chemapol Praha – čistý 

8. NaOH – hydroxid sodný – Lach Ner, s.r.o. – p.a. 

9. C3H6O – aceton – Penta – p.a. 

10. C6H8O7 . H2O – monohydrát kyseliny citrónové – p.a. – Lachema n.p. Brno 

11. KOH – hydroxid draselný – Penta – p.a. 

12. Na2HPO4.12H2O – dodekahdyrát fosforečnanu-disodného – p.a. – Lachema n.p. Brno 

13.  CH3CH2OH – ethylalkohol pro UV spektroskopii – Penta 

14. C2H6Os – dimethylsulfoxid – p.a. – Penta 

15. 1-hexanol – p.a. – Riedel de Haen 

16. 1-brombutan - Merck Chemicals 

17. 1-bromhexan – Merck Chemicals 

18. Chinolin – Merck Chemicals 

19. Isochinolin – Penta 

20. 1,2,3,4-tetrahydrochinolin – Acros Organics 

21. Pyridin – p.a. Lachema 
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3 Výsledky a diskuse 

3.1 Připravené IL  

V rámci výzkumu na KCH byla připravena řada IL, jejichž kationtová část byla 

odvozena od pyridinia, 4- methylpyridinia, chinolinia, isochinolinia a tetrahydrochinolinia a 

aniont byl halogen (chlorid nebo bromid), tetrafluoroborát, trifluoracetát a 

bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imid (dále Tf2N). Autorka se podílela na přípravě Tf2N solí, které 

byly připraveny iontovou výměnou s použitím lithné soli bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidu 

z výchozích chloridů nebo bromidů dříve připravených kvarternizací. Výtěžnosti iontové 

výměny jsou uvedeny v tabulce 10. Připravené iontové kapaliny, u kterých byla provedena 

jejich charakterizace, jsou na obrázcích 20 a 21. 

 

Tab. 10: Výtěžnost syntézy IL  

Vzorek 

č. 
IL Rozpouštědlo 

Halogenid 

(mmol) 

Li Tf2N 

(mmol) 

Výtěžek 

IL 

(mmol) 

Výtěžnost 

(%) 

1 

 

[C6mPy] 

[Tf2N] 

voda 
Bromid 

10,0 

 

10,1 

 

9,81 

 

98,1 

2 

 

[C6Ch] 

[Tf2N] 

voda 
X 

10 

 

10,1 

 

8,32 

 

83,2 

3 

 

[C6Py] 

[Tf2N] 

voda 
chlorid 

10,0 

 

10,1 

 

8,22 

 

82,0 

4 

 

[C4THCh] 

[Tf2N] 

voda 
X 

10,0 

 

10,1 

 

9,15 

 

91,5 

5 

 

[C4mPy] 

[Tf2N] 

voda 
X 

10,0 

 

10,1 

 

9,75 

 

97,5 

6 

 

[C6Ch] 

[Tf2N] 

voda 
 

10,0 

 

10,1 

 

8,97 

 

89,7 
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Obr. 20: Výchozí iontové kapaliny, zleva butylmethylpyridinium chlorid, hexylpyridinium 

chlorid, butylmethylpyridinium bromid, hexylmethylpyridinium bromid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Připravené iontové kapaliny, zleva [C6mPy] [Tf2N], [C6Py] [Tf2N],               

[C4mPy] [Tf2N], [C6Ch] [Tf2N], [C4THCh] [Tf2N] 
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3.2 Charakteristika připravených IL 

Rozpustnost získaných IL je uvedena v tab. 11. Ukázka rozpustnosti pro [C4THCH] 

[Tf2N]- je vidět na obrázku 22.  

 

Tab. 11: Rozpustnost připravených solí 

 

 

IL 

Rozpouštědlo 

 

 

n-hexan 

 

hexanol 
dichlorme

than 
aceton DMSO* voda 

εr 1,88 12,5 8,9 20,7 46,7 81,6 

[C4mPy] Cl - - + + + + 

[C4mPy] Br - - + + + + 

[C6Py] Cl - - + + + + 

[C6Py] Br - - + + + + 

[C6mPy] [Tf2N] - + + + + - 

[C6Py] [Tf2N] - + + + + - 

[C6Ch] Br - - + + + + 

[C4THCh] 

[Tf2N] 
- + + + + - 

[C4THCh] Br - - + + + + 

[C6Ch] [Tf2N] - + + + + - 

*(dimethylsulfoxid) 

 

Obr. 22: Ukázka rozpustnosti [C4THCH] [Tf2N] zleva v dichlormethanu, hexanu, 

dimethylsulfoxidu, acetonu, hexanolu 
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Experimentální veličinou charakterizující polárnost látky je její permitivita ɛ (dříve 

dielektrická konstanta). V tabulce je uvedena relativní permitivita rozpouštědla ɛr. Lze 

konstatovat, že halogenidy u sledovaných oniových solí jsou hydrofilní látky, zatímco ty, 

které mají aniont [Tf2N]- jsou hydrofobní. Hydrofobní látky lze testovat pomocí Amesova 

testu po jejich rozpuštění v DMSO. 

 

3.2.1 Teplota tání 

Pro stanovení teploty tání u kapalných látek bylo využito metody s použitím kapiláry. 

Aby bylo možno u těchto látek stanovit jejich tt musí se vzorek nejprve ochladit, taky aby 

ztuhnul (dojde ke z čiření kapaliny). Pro ochlazení se použila chladící směs led-NaCl. Takto 

lze dosáhnout maximálně teploty -13oC, avšak u této teploty stále ještě nedošlo ke ztuhnutí. 

Proto bylo využito mrazícího zařízení, kde se teplota pohybuje okolo -20oC. Opět nedošlo ke 

ztuhnutí. Vzhledem k tomu, že nebyla ověřena čistota získaných IL, nelze činit bližší závěry.  

Důležité je, že všechny připravené soli odvozené od aniontu [Tf2N]- jsou za 

laboratorní teploty kapalné.  

 

3.2.2 UV/VIS spektra  

U všech připravených IL byla sejmuta spektra UV/VIS v rozsahu vlnových délek 

500 nm až 200 nm. Jako vhodné rozpouštědlo se ukázal ethanol v čistotě UV (Merck). Pro 

absorpční maxima byla z naměřených absorbancí a molárních koncentrací vypočtena hodnota 

molárních absorpčních koeficientů ɛλ (tab. 12.). Získané údaje mají význam pro kvantitativní 

sledování přípravy těchto látek (kinetiky iontové výměny) a účinnosti izolačních operací. 

Přehled spekter je na obr. 23-27. 
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Obr. 23: UV-VIS spektrum pro [C6ICH] [BF4] (ethanol, c=10-5 mol/l) 

 

 

Obr. 24: UV-VIS spektrum pro [C6Py] [Tf2N] (ethanol, c=10-4 mol/l) 
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Obr. 25: UV-VIS spektrum pro [C6CH] [Tf2N] (ethanol, c=10-5 mol/l) 

 

 

Obr. 26: UV-VIS spektrum pro [C4THCH] [Tf2N] (ethanol, c=10-6 mol/l) 
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Obr. 27: UV-VIS spektrum pro [C6mPy] [Tf2N] (ethanol, c=10-5 mol/l) 



48 
 

 

 

Tab. 12: Veličiny pro určení molárního absorpčního koeficientu připravených solí 

IL λ Aλ [-] 
c 

[mol.dm-3] 
l [cm] 

ɛλ 

[mol-1.dm3.cm-1] 
Mr 

[C6CH] 

[Tf2N] 

231,20 2,251 3,06.10-5 1 73562 491 

227,20 2,043 3,06.10-5 1 66764 491 

203,60 2,938 3,06.10-5 1 96013 491 

[C4THCH] 

[Tf2N] 

264,60 2,00 7,49.10-6 1 267022 470 

308,80 0,511 7,49.10-6 1 68224 470 

209,80 3,285 7,49.10-6 1 438584 470 

[C6Py] 

[Tf2N] 

260,60 1,249 2,8.10-4 1 4460 444 

214,40 1,339 2,8.10-4 1 4782 444 

201,20 1,467 2,8.10-4 1 5239 444 

[C6mPy] 

[Tf2N] 

267,40 0,598 7,86.10-5 1 7608 458 

213,20 0,602 7,86.10-5 1 7659 458 

240,40 0,144 7,86.10-5 1 1832 458 

[C6ICH] 

[BF4] 

279,20 0,075 2,76.10-5 1 2717 300 

234,0 1,003 2,76.10-5 1 36340 300 

219,40 0,703 2,76.10-5 1 25471 300 

 

U všech sledovaných IL je dominantní absorpce v oblasti 270-250 nm, která souvisí s 

π→π* elektronovými přechody v delokalizovaných aromatických systémech [40]. Dle 

očekávání hodnoty ɛλ v oblasti kolem 250-260 nm narůstají s velikostí aromatického systému: 

pyridinium< 1,2,3,4-tetrahydrochinolinium<chinolinium~isochinolinium.  

 Přítomnost absorpčních pásů u připravených IL v oblasti krátkovlnného okraje 

viditelného spektra (kolem 350 cm-1 ) je příčinou zabarvení těchto látek do oranžova až 

červena. 
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3.2.3 Infračervená spektra  

Byla sejmuta přehledná spektra technikou ATR, které jsou uvedeny na obr. 28-32. 

 

 

Obr. 28: FTIR spektrum pro [C4mPy] [Tf2N] 

 

 

Obr. 29: FTIR spektrum pro [C6mPy] [Tf2N] 
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Obr. 30: FTIR spektrum pro [C6Py] [Tf2N] 

 

 

Obr. 31: FTIR spektrum pro [C6CH] [Tf2N] 
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Obr. 32: FTIR spektrum pro [C4THCH] [Tf2N]  

 

Infračervená spektra byla navzájem porovnána a výsledky jsou shrnuty v tab. 13. 
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Tab. 13 : Přiřazení signálů v IČ spektrech připravených IL dle literatury [45] 

Vlnočet 

(cm-1) 
Vibrace Přiřazení Poznámky 

Kolem 

3500 (w) 
ν O-H voda 

Pouze [C6CH] [Tf2N] 

a 

[C6mPy] [Tf2N] 

3050-3097 

(w) 

ν C-H 

arom. 
aromatická část kationtu  

2841-2953  

(m-s) 
ν C-H alif.. alifatická část kationtu 

Intenzita v závislosti 

na délce alkylů 

1480-1711 

(w) 
ν C=N   

1347 (s) ν SO2as.  asymetrická vibrace sulfonylu  

Kolem 

1226 (s) 
ν C-F vazebné vibrace sulfonylu  

922-948 

(w) 
ν C-N Valenční vibrace C-N v kationtu  

703-864  

(w-m) 
γ CH 

Deformační vibrace aromatického a 

heteroaromatického kruhu (umbrella bands) 
 

599-687 

(m) 
 Deformační (shuttle) vibrace imidu  

s= silný, m= středně silný, w=slabý pás 

Přiřazení vibrací příslušejících aniontu [Tf2N] bylo porovnáno s publikovanými údaji 

viz. - obr. 33. 
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Obr. 33: FTIR spektrum s přiřazením absorpčních pásů aniontu [Tf2N] [44] 

 

V infračervených spektrech IL jsou dobře rozlišitelné signály kationtové a aniontové 

části. Absence intenzivního difuzního pásu kolem 3500 cm-1 svědčí o nepřítomnosti vlhkosti. 

3.3 Hydrolytická stabilita 

Použití IL jako rozpouštědel nebo absorpčního prostředí pro plyny si vyžaduje posoudit 

jejich stabilitu vůči působení vody. Hydrolytická stabilita IL ovlivňuje jejich korozivitu a 

schopnost odbourávání v životním prostředí. Byl sledován vliv vody na K [BF4] a dvou 

oniových solí N-butylisochinolinium-tetrafluoroborát ([C4iCH][BF4])a hexyl-isochinolinium- 

tetrafluoroborát ([C6iCH][BF4]), které jsou rozpustné ve vodě. Všechny tři soli obsahují anion 

[BF4]
-, u něhož se očekává reakce s vodou [47] dle rovnice (7): 

                                       [BF4]
-       +    2 H2 O   =    [BF3OH]-  +  H3O

+ + F-                           ( 7) 

Tato reakce je doprovázená postupnou záměnou všech fluoridových iontů za ionty 

OH-. Při těchto reakcích se uvolňuje ekvivalentní množství iontů  H3O
+ a F-. Jako prostředí 

byla pro draselnou sůl kyseliny tetrafluorborité zvolena jednak redestilovaná voda, pro obě 

testované IL a K [BF4] pak prostředí pufrů (pH= 4, 7 a 9) dle směrnice OECD 111 [38]. 

Testované vzorky byly připraveny v koncentracích c=0,1 mol.l-1, jak doporučuje uvedená 

směrnice. Všechny testy byly prováděny při teplotě 50°C, resp. 20°C (pro K [BF4]), po dobu 

asi jednoho týdne. Průběžně byla měřena koncentrace H3O
+ a F-. Výsledky jsou uvedeny 

formou časových závislostí koncentračních změn obou sledovaných iontů (obr. 34 až 37). 
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Obr. 34: Hydrolýza K[BF4] – změny koncentrace fluoridových iontů 

 

 

Obr. 35 : Hydrolýza K[BF4] – změny pH 
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Z grafu na obr. 33 je patrný nárůst koncentrace fluoridových iontů po 160 hodinách na 

asi 1,5.10-4 mol/l, což představuje na základě předpokládaného průběhu hydrolytické reakce 

(7) hydrolýzu původního [BF4] z pouhých 0,15% (stupeň hydrolýzy γ = 0,0015), což bylo 

doprovázeno změnou pH o jednotku vlivem tvorby kyseliny fluorovodíkové. Změny 

koncentrací sledovaných iontů přitom proběhly v prvých 20 hodinách. To svědčí o 

hydrolytické stabilitě tetrafluorboritanového aniontu za přítomnosti draslíkového kationtu. 

Obr. 36 : Hydrolýza [C4iCh] [BF4] – změna koncentrací fluoridových iontů v závislosti na 

pH při teplotě 50°C 

Obr. 37 : Hydrolýza [C6iCh] [BF4] – změna koncentrací fluoridových iontů v závislosti na 

pH při teplotě 50°C 
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U [C6iCh] [BF4] byl v pufru pH=7 pozorován nárůst koncentrace fluoridových iontů, 

zatímco v kyselé (pH=4) a zásadité oblasti (pH=4) nedošlo ke změně koncentrace 

fluoridových iontů. Nárůst koncentrace fluoridových iontů na c=0,04 mol/l představuje stupeň 

hydrolýzy 40%. U [C4iCh] [BF4] byla naopak v pufru s pH=4 pozorována stabilita, kdežto 

v neutrální a zásadité oblasti byl pozorován nárůst fluoridových iontů až na koncentraci 

c= 0,016 mol/l, což představuje stupeň hydrolýzy asi 16%. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

výsledky pouze několika pokusů s omezeným počtem IL, nelze činit hlubší závěry o 

hydrolytické stabilitě ve vztahu k jejich struktuře. Nutné bude rovněž použití dokonalejší 

analytické techniky, např. iontové chromatografie. 

3.4 Amesův test 

V Amesově testu byly sledovány dva typy narušení čtení informace z DNA bakterie 

Salmonella typhimurium vlivem působení testované látky a to tzv. posunové mutace 

(frameshift) a substituční mutace. Zdánlivě nepatrným zásahem do DNA bakterie (např. 

delecí jediného deoxyribonukleotidu) dojde k zásadní změně ve způsobu čtení všech 

informací následujících v genu za místem mutace (posunová mutace). Důsledkem takovéto 

mutace je ukončení translace na „nesprávném” STOP-kodonu. Záměna nukleotidu 

(substituční mutace) způsobí zase vznik předčasného terminačního kodónu a tím tvorbu 

zkráceného nefunkčního proteinu.  V testu byl pro detekci posunové mutace použit kmen TA 

98 a pro detekci substitučních mutací kmen TA 100. Testy byly provedeny ve trojím 

opakování ve variantách s a bez metabolické aktivace in vitro jaterní frakcí S9. Výsledky jsou 

považovány za pozitivní, jestliže Rt/Rc=2 a více. Rt-mutagenita při dané koncentraci látky, 

Rc je kontrola. Výsledky byly statisticky zhodnoceny SALM software a jsou uvedeny v tab. 

14-16 a graficky na obr. 38. 

 

Tab. 14: Výsledky Amesova testu pro různé kmeny Salmonella typhimurium s (+S9) a  

bez (-S9) metabolické kultivace 

Vzorek č. TA98 (-S9) TA98 (+S9) TA100 (-S9) TA100 (+S9) 

1. C4mPyBr negativní negativní negativní negativní 

2. C4mPyCl negativní pozitivní negativní negativní 

3. C6mPyBr negativní negativní negativní negativní 

    4. C6PyCl negativní pozitivní negativní negativní 

 

 



57 
 

Tab. 15: Test pro C4mPyCl 

Dávka 
[µl] 

koncentrace 
látky / 
plotnu 

Revertanty/plotnu 
TA98 (+S9) 

Průměr 
TA98 
(+S9) 

sd 

200 20 1785 1804 1821 1797 1801,75 13,03 

100 10 1672 1654 1697 1623 1661,5 26,97 

50 5 393 374 393 405 391,25 11,10 

25 2,5 108 75 92 74 87,25 13,95 

0 0 24 32 25 28 27,25 3,11 

 

Tab. 16: Test pro C6PyCl 

Dávka 
[µl] 

koncentrace 
látky / 
plotnu 

Revertanty/ plotnuTA98 (+S9) 
Průměr 
TA98 
(+S9) 

sd 

200 20 1865 1842 1809 1824 1835 20,89 

100 10 1256 1270 1269 1298 1273,25 15,32 

50 5 426 432 425 401 421 11,85 

25 2,5 189 205 221 197 203 11,83 

0 0 27 26 21 27 25,25 2,49 

 

 

 

Obr. 38: Závislost koncentrace látky na počtu revertantů u vzorků C4mPyCl, C6PyCl 

 

Vzorky C4mPyBr a C6mPyBr jsou negativní ve všech čtyřech provedených testech. 

Vzorky C4mPyCl a C6PyCl byly negativní v testech na kmeni TA 100 v obou 

variantách, tj. s i bez metabolické kultivace. Znamená to, že vzorek není přímý mutagen a 

neindukuje ani po metabolické aktivaci substituční mutace. 
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Vzorky C4mPyCl a C6PyCl indukovaly signifikantní zvýšení počtu revertant po 

metabolické aktivaci, to znamená, že jsou nepřímými mutageny (pro(pre)mutageny). 

Mutagenita se projeví až po transformaci savčím metabolickým systémem. Pozitivní výsledek 

je charakterizován vysokým vzestupem počtu revertant oproti kontrole. U vzorku č.2 až 66,8x 

a vzorek č.4 až 72,7x. Vzhledem k tomu, že zvýšení, bylo zjištěno na TA 98, jde o silný 

frameshift (posunový) mutagen. Takto vysoký nárůst počtu revertant mají např. PAU a jejich 

deriváty.  Z toho vyplývá, že ve vodě rozpustné zkoumané IL odvozené od pyridinu a 4-

methylpyridinu vykazují významnou mutagenitu, srovnatelnou s PAU, pokud jsou jejich 

anionty chloridy. Ze zahraničních pramenů vyplývá, že dusíkaté prekurzory těchto IL pyridin 

a 4-methylpyridin nevykazují mutagenitu. Výsledky získané v rámci předložené práce je třeba 

pokládat za předběžné, nicméně ukázaly na potenciální nebezpečí při využívání těchto látek. 
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4 Závěr 

1) Bylo připraveno celkem pět iontových kapalin obsahujících 

bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidový aniont odvozených od pyridinia, 4-methyl 

pyridinia, chinolinia a 1,2,3,4-tetrahydrochinolinia. Všechny tyto uvedené iontové 

kapaliny byly při pokojové teplotě kapalné. 

2) U výše zmiňovaných IL i dalších, připravených na katedře Chemie uvedené 

v bakalářské práci byly charakterizovány teploty tání, rozpustnost, pH vodných 

roztoků a byla sejmuta pro některé IL UV-VIS a IČ spektra. 

3) Připravené soli bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidový anion byly při teplotě 20oC 

kapalné, zbarvené do červeno-oranžových odstínů, s hustotou kolem 1,4 g/cm3 a 

vykazující poměrně dobrou tekutost (pro jejich malé množství nebylo možno stanovit 

viskozitu). Všechny připravené IL s [Tf2N] byly hydrofobní, dobře rozpustné 

v ethanolu, acetonu, dichlormethanu a dimethylsulfoxidu.  

4) Pro kapalné IL obsahující bis[(trifluormethyl)sulfonyl]imidový aniont byly stanoveny 

hodnoty molárních absorpčních koeficientů v elektronových spektrech.  

5) Hydrolytická stabilita IL ovlivňuje jejich korozivitu a schopnost odbourávání 

v životním prostředí. Bylo provedeno testování hydrolytické stability u IL obsahující 

[BF4]
- anion a chinoliniový kation a pro porovnání i u K [BF4]. Při dlouhodobém testu 

při teplotě 50oC byla potvrzena nestabilita solí obsahujících [BF4]
- vůči hydrolýze 

v rozsahu pH 4-9. Vzhledem k tomu, že se jedná o výsledky pouze několika pokusů 

s omezeným počtem IL, nelze činit hlubší závěry o hydrolytické stabilitě ve vztahu 

k jejich struktuře. Nutné bude rovněž použití dokonalejší analytické techniky ke studiu 

této problematiky, např. iontové chromatografie. 

6) Z výsledků Amesova testu mutagenity je zřejmé, že toxicita IL může být problémem 

při jejich využívání. Testy provedené na bromidech a chloridech N-alkyl-4-

methylpyridinia a N-akyl-pyridinia ukázaly, že prioritní roli v mutagenní aktivitě zde 

hraje druh aniontu. Zatímco bromidové soli byly zcela nemutagenními, chloridy 

vykazovaly mutagenitu srovnatelnou s PAU. Roli zde může hrát jejich rozdílná 

rozpustnost ve vodě, popř. míra znečištění výchozími látkami.  

7) Cíle, které byly zadány pro tuto bakalářskou práci, byly splněny.  
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