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Anotace: 

Iontové kapaliny představují zajímavou oblast z hlediska možných aplikací. 

Jednou z nich je použití jako sorpční prostředí pro vydělování oxidu uhličitého z proudu 

spalin. V teoretické části se práce zabývá přípravou těchto látek a jejich vlastnostmi jako 

rozpouštědel. V praktické části shrnuje poznatky z vlastní experimentální činnosti, která 

zahrnovala přípravu některých solí na bázi pyridinu a 3-methylpyridinu a jejich 

charakterizaci. 

 

Klí čová slova:  

oxid uhličitý, iontová kapalina, absorpce, pyridinium, 3-methylpyridinium 

 

Anotation 

Ionic liquids represent an interesting area in terms of possible applications. One 

of them is utilization as sorbent for separation of environmental carbon dioxide from the 

flue gas stream. In the theoretical part of the work deals with the preparation of these 

substances and their properties as solvents. The practical part summarizes the findings 

of his own experimental work, which included the preparation of different salts on the 

basis of pyridine and 3-methylpyridine and its characterization. 
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Úvod 

 

Práce  vznikla v návaznosti na řešení problematiky sequestrace oxidu uhličitého, 

které se katedra chemie FMMI VŠB-TU Ostrava dlouhodobě věnuje.  

Zajímavou alternativou pro absorpční vydělování oxidu uhličitého je použití 

iontových kapalin. Jejich předností je téměř nulová těkavost, stabilita a nízká toxicita. 

Zájem o tyto látky jeví nově se formující obor „Green Chemistry“. 

Cílem práce bylo provést rešerši k problematice přípravy iontových kapalin jako 

potenciálních prostředí pro absorpci oxidu uhličitého z proudu spalin. V praktické části 

byly připraveny některé soli na bázi pyridinu a 3-methylpyridinu, které mají vlastnosti 

iontových kapalin.  
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1.   Teoretická část 

1.1   Oxid uhličitý a jeho vydělování  z proudu  spalin 

 

Spalovací procesy využívající fosilní paliva budou i ve 21. století hrát klíčovou 

roli v energetických technologiích. Uhlí představuje v současné době 29% prvotních 

energetických zdrojů a v energetických výhledech se uvažuje ještě o zvýšení tohoto 

podílu v dlouhodobé perspektivě do roku 2030.  

Geosekvestrace představuje dlouhodobé uložení CO2 v různých geologických 

formacích. Do tohoto pojmu je zahrnována i separace CO2 z kouřových plynů (spalin)  

nebo průmyslových plynů, jeho stlačení a případný transport do úložišť [1].  

Spalování paliv je chemický proces, při němž se slučují prvky obsažené v palivu 

s kyslíkem. Při tomto procesu je uvolňováno teplo. Kvalita spalování závisí na 

správném poměru paliva a kyslíku, na jejich promísení, na konstrukci a na technickém 

stavu zařízení. 

Fosilní paliva jsou uhlovodíky obsahující v různém poměru uhlík  a vodík. 

Kromě toho obsahují ještě další látky, např. síru S, různé nečistoty, případně vlhkost.  

Vzduch obsahuje přibližně 78 % dusíku, 21 % kyslíku, 1 % vzácných plynů, dále 

nečistoty páry. 

• Uhlík C se může sloučit při dokonalém spalování na CO2 - oxid uhličitý:  

C + O2 → CO2                                                          /1/ 

• nebo při nedokonalém spalování na CO - oxid uhelnatý:  

2C + O2 → 2CO                                              /2/ 

• Vodík H se slučuje s kyslíkem na vodní páru: 

2H2 + O2 → 2H2O                                              /3/ 

• Síra S se slučuje na SO2 - oxid siřičitý:  

S + O2 → SO2                                                          /4/ 
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• Dusík N přechází do kouřových plynů nebo se slučuje s kyslíkem na škodlivé 

oxidy, souhrnně nazývané NOx [2].  

   Kouřové plyny jsou směsí vzdušného dusíku, zbytku kyslíku a produktů 

spalování hořlavin-CO, CO2, NOx, vodních par a ostatních složek. Pokud je v palivu 

obsažena síra S, poté i SO2. V případě nedokonalého spalování mohou také obsahovat 

zbytky nespáleného paliva, což je skutečně nežádoucí [2]. Složení typických spalin 

z energetických zařízení je uvedeno v tabulce 1. 

 

Tab. 1 Typické složení spalin [3] 

 

V závislosti na typu elektrárny se obsah CO2 ve spalinách pohybuje v rozmezí 3-16%. 

 

1.1.1   Možnosti záchytu oxidu uhličitého vzhledem ke spalovací technologii 

Z hlediska časového zařazení záchytu (Obr.1) vzhledem ke spalovacímu procesu 

jsou vyčleňovány tři metody: 

•    zachytávání CO2 před spalovacím procesem („pre-combustion capture“); 

•    zachytávání CO2 po spalovacím procesu („post-combustion capture“); 

•    zachytávání CO2 po spalování s podporou směsi O2/CO2 („oxyfuel combustion“); 

při klasickém spalování je dosahováno koncentrace 12 – 15 % CO2 v spalných plynech, 

kdežto u této metody je dosahováno až 90% koncentrace CO2, z čehož vyplývá, že jeho 

separace je technicky jednodušší a levnější [1].  
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Obr. 1 Metody zachytávání CO2 [4] 

Obr. 2 Zvýšení spotřeby paliva při použití technologie "Systém separace a následného                 

uložení CO2“  [4] 

 

1.1.2   Spalování se vzduchem 

Záchyt CO2 z proudu spalin vznikajících při spalování fosilních paliv se 

vzduchem (obsahujících asi 21 obj. % O2) vyžaduje nejmenší zásahy do současných 

zařízení. Potřebné by bylo zařadit za jednotku odsiřování spalin jednotku pro separaci 

(Obr. 3). Tímto procesem však procházejí velké objemy plynu, a proto by toto zařízení 

muselo být větší než v jiných variantách. Pro vlastní záchyt jsou v důsledku nízkých 

koncentrací CO2 (které se pohybují v širokém rozmezí v závislosti na typu paliva a 
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přebytku vzduchu při spalování) použitelné jen ty technologie, které využívají alkalické 

roztoky [4, 5].  

 

Obr. 3 Schéma technologie při spalování se vzduchem [4] 

 

1.1.3   Spalování s kyslíkem 

Spalování s kyslíkem aneb Oxy-Fuel technologie, je výhodnější ze dvou důvodů:  

• z hlediska objemu plynů vstupujících do technologie záchytu 

• z hlediska koncentrace CO2 ve spalinách 

Separační zařízení může být menší, než zařízení pro spalování se vzduchem 

(Obr. 4) a také jsou větší možnosti pro samotnou separaci. Ovšem kromě jednotky pro 

kryogenní separaci kyslíku ze vzduchu je nutno také zasáhnout i do technologie 

spalovacího procesu. Je uvažováno i o ukládání nepřečištěných spalin (SOx, NOx) [4].  

 

 

Obr. 4 Schéma technologie při spalování s kyslíkem [4] 
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1.1.4   Zplyňování paliva 

Při zplyňování fosilních paliv (Obr. 5) aneb IGCC (Integrated Gasification 

Combined Cycle) jsou hlavními spalitelnými produkty (krom emisí, které jsou 

eliminovány již při samotném zplyňování paliva) oxid uhelnatý a vodík. Tzn., že 

v následujícím kroku by byl CO konvertován na CO2, a proto záchyt CO2 z takto 

vyrobeného plynu je z předešlých procesů z finančního hlediska nejvýhodnější. 

Tato technologie je používána v elektrárně Vřesová, především z důvodu 

eliminace emisí SOx [4].  

 

 

Obr. 5 Schéma technologie se zplynováním paliva [4] 

 

1.1.5   Záchyt CO2 z kouřových plynů 

Pro vlastní záchyt CO2 z kouřových plynů existuje řada technologií (Obr. 6), z 

nichž řada je v současné době předmětem zkoumání a zdokonalování, např. techniky 

absorpční a adsorpční, kryogenní, membránové nebo Carnolova technika [6].  



- 15 - 

 

 

Obr. 6 Přehled metod separace a záchytu CO2 [6] 

 

1.1.5.1   Chemická absorpce 

 

Pracuje s rozpouštědly na bázi aminů. Tato metoda využívá vratnou povahu 

reakce mezi aminy a oxidem uhličitým. Ze známých metod se jeví pro využití v uhelné 

energetice k vydělení CO2 ze spalin jako nejvhodnější a vývojově nejdokonalejší. Oproti 

ostatním metodám je energeticky méně náročná. Komerčně dostupné sorbenty jsou 

dostatečně aktivní pro separaci při nízkých tlacích. Jedná se především o alkanolaminy, 

jako jsou monoethanolamin (MEA), diethanolamin (DEA) a methylethanolamin 

(MDEA). Při použití této metody jsou spaliny o teplotě 40-500°C zavedeny do 

absorbéru, kde je CO2 absorbován aminovým sorbentem (a to včetně ve spalinách 

obsažených stopových příměsí SOx, NOx, O2 a nezachycených částic popílku). Sorbent 

obohacený CO2 je po ohřátí (na cca 110°C) zaveden do destilační kolony- striperu, kde 

je za přívodu tepla CO2 v koncentrovaném stavu uvolněn a následně připraven pro 

transport. Ochuzený sorbent, zbavený CO2, je vracen zpět do absorbéru [7].  

Tyto procesy jsou dlouhodobě známy, technicky vyřešené a komerčně dostupné. 

Avšak zatím neexistuje zařízení, které by bylo použito v měřítku 500MW elektrárny. 

Takové zařízení produkuje 400-500 t CO2 za hodinu. Absorpce oxidu uhličitého do 



- 16 - 

 

vodného roztoku monoethanolaminu je technologicky nejvíce propracovanou metodou 

záchytu CO2.  K absorpci CO2 dochází při cca 50 °C, k jeho desorpci ohřátím na 100-

140 °C. Tato metoda má vysokou účinnost zachycení a také velkou selektivitu. Je 

vhodná pro zředěné plyny o nízkém tlaku a dnes je používána např. k oddělení CO2 od 

methanu při těžbě zemního plynu a pro záchyt CO2 z kouřových plynů u menších 

energetických jednotek [8]. 

V technickém měřítku byl realizován proces absorpce CO2 ve vodném 

monoethanolaminu a to: 

 

• Econamine FG-Proces (Flour Daniel)- v celosvětovém měřítku realizováno   

20 zařízení s kapacitou 6–1000 t CO2/den [9].  

• Proces Kerr-McGee/ABB Lummus Crest- 4 zařízení s kapacitou 180–720 t 

CO2/den  [10]. 

 

Získaný CO2 je v těchto zařízeních využíván k EOR a v potravinářství. Jako 

palivo ve všech uvedených energetických zařízeních se používá zemní plyn. Jen málo 

poznatků je s využitím uvedených procesů při spalování uhlí. 

 Chapel a spol. [11] referují o dvou zařízeních, kde je využit proces Econamin 

FG pro záchyt oxidu uhličitého ze spalování uhlí. V jednom případě jde o pilotní projekt 

záchyt 2–4,5 t CO2/d. Dále jde o testovací zařízení Saks Power v kanadské Regině 

(Boundary Dam) s kapacitou 4 t CO2/den a dánské pilotní zařízení CASTOR 

v esbjergské elektrárně s kapacitou 1 t CO2/h  [12].   V pilotním zařízení je sledována 

deaktivace sorpčního roztoku vlivem oxidů síry, oxidů dusíku a kyslíku, současně jsou 

vyhodnocovány procesy koroze. 

Ekonomická stránka procesu je hodnocena pomocí nákladů vztažených na tunu 

vyděleného oxidu uhličitého. Náklady jsou porovnávány s referenční elektrárnou o 

stejném výkonu bez odstraňování CO2. Do celkových nákladů je přitom třeba 

promítnout náklady na plánování, realizaci i provoz zařízení. V současné době náklady 

na 1 t CO2 činí 30-40 EUR. Aby byla zachována konkurenceschopnost elektrárny 

s vydělováním oxidu uhličitého, je třeba snížit náklady na 20-25 EUR/t CO2[11]. 

70–80% provozních nákladů připadá na energeticky náročnou regeneraci 

absorpčního roztoku. Otázka volby absorpčního roztoku se tak jeví klíčovou. 

V současné době je pozornost věnována použití i jiných aminů (viz kap. 1.2). 
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1.1.5.2   Fyzikální absorpce-Selexol, Rectisol 

 

Selexol (dimethylether polyethylenglykolu) a Rectisol (methanol) jsou 

rozpouštědla používaná při fyzikální absorpci CO2. K absorpci dochází za zvýšeného 

tlaku a naopak k desorpci za tlaku sníženého. Tato absorpce byla testována např. 

v jednotkách se zplyňováním uhlí v Severní Dakotě [8]. 

 

1.1.5.3   Adsorpce 

 

Při fyzikální adsorpci na molekulových sítech, aktivním uhlí či zeolitech je za 

zvýšeného tlaku plyn adsorbován a za sníženého tlaku desorbován (PSA − pressure 

swing adsorption). Tato metoda není obyčejně selektivní pro CO2. Je komerčně 

používána např. k dělení H2 a CO2 při výrobě vodíku reakcí zemního plynu s vodní 

parou. Procesní schéma je na obr. 7. 

Obr. 7 Procesní schéma úpravy bioplynu metodou PSA [12] 
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1.1.5.4 Membrány 

 

Absorpční membrány (Obr. 8 ) jsou vhodné pro směsi plynů o velkém tlaku a 

dnes jsou komerčně využívány např. pro odstranění CO2 ze zemního plynu. Mohou být 

keramické, kovové či polymerní a jsou voleny tak, aby jeden plyn selektivně 

oddělovaly. Potřebujeme-li CO2 o velké čistotě, je používáno více stupňů, čímž ale i 

roste cena separace. Při použití absorpčních membrán je selektivita primárně daná 

absorbentem a membrána poskytuje velkou mezifázovou plochu pro přestup hmoty z 

plynu do rozpouštědla [13]. 

 

 

Obr. 8 Příklad modulu pro separaci s použitím membrán [13] 

 

1.2   Absorpční procesy 

Absorpce je pohlcování plynu kapalinou (obr. 9). Důležitou podmínkou je 

rozpustnost plynu v kapalině, která jej absorbuje. 
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Obr. 9 Převod plynu na fázovém rozhraní kapalina-plynná fáze   

Rozlišujeme dva typy absorpce, a to fyzikální a chemickou absorpci. 

 

1.2.1   Fyzikální absorpce 

 

Fyzikální absorpce je absorpce, kdy mezi plynem a kapalinou nedochází 

k chemické reakci. Plyn přichází do styku s povrchem kapaliny poprvé v čase t=0 a od 

této chvíle se předpokládá, že koncentrace v rovině povrchu je rovnoměrná. Tato 

koncentrace je považována za konstantní a odpovídá rozpustnosti plynu při daném 

parciálním tlaku nad povrchem kapaliny. Difúze rozpuštěného plynu do kapaliny 

neovlivňuje znatelně teplotu ani ostatní fyzikální vlastnosti kapaliny a tento předpoklad 

je splněn tehdy, když rozpustnost plynů není příliš velká [14].  

Rozpustnost plynů v kapalině se řídí Henryho zákonem. Tento zákon praví, že za 

stálé teploty je rozpustnost plynů v rozpouštědle přímo úměrná parciálnímu tlaku plynu 

nad rozpouštědlem bez zřetele na celkový tlak. 

                                                iii xHp ⋅=                                                                  /5/ 

         kde xi je molární zlomek dané látky a Hi je Henryho konstanta.  
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Je-li v rovnováze s kapalinou plynná směs, platí Henryho zákon pro každou 

složku zvlášť. Tento zákon má přesnou platnost pouze pro ideální systémy, v nichž 

roztok odpovídá podmínkám ideálního roztoku a plynná fáze je ideálním plynem, tzn. že 

platí pro nepříliš velké koncentrace, nízké tlaky, nepříliš nízké teploty a pro plyny, které 

chemicky nereagují s rozpouštědlem. 

 

1.2.2   Absorpce provázená chemickou reakcí 

Pro tyto pochody jsou obyčejně voleny takové absorbenty, které velmi silně 

pohlcují aktivní složku, tudíž parciální tlak této složky v rovnováze je malý. Klesne-li 

parciální tlak na nulu, získá se největší možný hnací potenciál pochodu. Takových 

podmínek se nejlépe dosahuje tehdy, pokud reaguje aktivní složka s kapalnou fází nebo 

některou její složkou. Nejčastěji se jako kapalná fáze volí roztok, který lze po ukončení 

pochodu obnovit. Kupříkladu CO2 může být z plynu absorbován roztokem Na2CO3 a 

poté ze vzniklého NaHCO3  také zpět desorbován.  

OHCONaCO 2322 ++  ↔ 32NaHCO                                  /6/ 

Rovnováha absorpčních reakcí obvykle silně závisí na teplotě. Některé 

sloučeniny, které jsou při teplotě absorpce stálé, se za zvýšené teploty snadno rozkládají. 

Mezi čistě fyzikální a chemickou absorpcí není ostrá hranice. Už v takových 

případech, jako je absorpce NH3 nebo SO2 do vody se část sorbovaných molekul mění 

na ionty v důsledku reakce s rozpouštědlem a chemismus pochodu může mít vliv na 

rychlost reakce. Takovéto reakce jsou zařazovány mezi fyzikální absorpce [14].  
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1.2.3   Požadavky na rozpouštědlo 

 

Rozpouštědla pro absorpční proces lze rozdělit na ta, která působí na fyzikálním 

principu a ta, která působí chemicky. Posuzování chemické povahy rozpouštědla bývá 

při volbě prostředí prvotní, především musí být přihlíženo k tomu, aby rozpouštědlo 

bylo pro danou reakci skutečně jen prostředím, ne reaktantem. Podle povahy svých 

chemických vazeb se rozpouštědla dělí na molekulová, atomová a iontová.  

Atomová rozpouštědla nedosahují tak velkého významu, jako rozpouštědla 

molekulová a iontová. Jedná se především o rtuť a taveniny kovů. 

Molekulová rozpouštědla, označovaná někdy jako molekulové taveniny 

(kapaliny), jsou dosud nejpoužívanějšími rozpouštědly. Obsahují pouze kovalentní 

vazby a vyznačují se nízkou elektrickou a tepelnou vodivostí, někdy omezenou teplotní 

stálostí, velice rozdílnými dielektrickými vlastnostmi, viskozitou a teplotou tuhnutí. 

Patří mezi ně jak anorganické látky-voda, kapalný amoniak, oxid siřičitý a uhličitý (za 

tlaku), silany, tak i organické látky-alifatické a aromatické uhlovodíky, jejich 

halogenderiváty, ethery, estery, aminy, amidy, nitrily, nitrosloučeniny, sloučeniny síry a 

fosforu, alkoholy, karboxylové kyseliny a anhydridy kyselin. Do této skupiny se 

zařazují i kapalné krystaly. 

Mezi iontová rozpouštědla patří především taveniny organických a 

anorganických solí. Iontové kapaliny se vyznačují vysokou tepelnou stabilitou, teplotou 

varu, nízkou viskozitou a téměř nulovou tenzí par, širokou teplotní oblastí, v níž jsou 

tekuté a vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí [15].  

 

1.2.4   Rozpouštědla pro separaci oxidu uhličitého 

 

Pro vydělení oxidu uhličitého z proudu spalin existuje řada rozpouštědel, která 

vykazují menší či větší selektivitu [16]. Požadavky na rozpouštědlo jsou dány 

především vlastnostmi plynu, z něhož má být CO2 vydělen. Použité rozpouštědlo musí 

vykazovat vedle dostatečné kapacity rovněž vysokou selektivitu pro CO2, přičemž by 

nemělo rozpouštět dusík a sirné sloučeniny. Zároveň by měla být rovněž nepatrná 

tendence k tvorbě stálých sloučenin mezi rozpouštědlem a rozpuštěnou látkou. 
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Nejběžněji používaná rozpouštědla jsou uvedena v tab. 2 

 

Tab. 2 Nejběžněji používaná rozpouštědla pro separaci CO2[16] 

 

 

Pro absorpci spalin neexistuje žádné čistě na fyzikálním principu fungující 

rozpouštědlo, které by při nízkém parciálním tlaku CO2 mělo dostatečnou sorpční 

kapacitu. Jako slibný se jeví proces Rectisol používající methanol. Dále jsou to procesy 

s použitím vodných roztoků aminů, zejména methanolaminu, ale i sekundárních a 

terciárních aminů.  

           Nejpoužívanější je chemická absorpce CO2 do monoethanolaminu (MEA). 

Princip využívá vratné reakce mezi CO2 a aminem, která je v literatuře popsána dvěmi 

mechanismy. Danckwerts [17] uvádí mechanismus s tvorbou zwitteriontu: 

                       /7/ 

 

 a  Crooks s Donnellanem [18] předpokládá  termolekulární mechanismus: 

 

                                  /8/ 
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              V obou případech je produktem karbamát. Ve vodném prostředí je však tato 

reakce doprovázena celou řadou dalších reakcí [19] . 

Porovnání vlastností aminů používaných k absorpci oxidu uhličitého je v tab.3 

 

Tab. 3 Porovnání významných vlastností aminů pro absorpční procesy [16] 

 

 

Přednost primárních aminů je v podstatně vyšší reakční rychlosti, která je o tři 

řády vyšší než u terciárních aminů. Vysoké hodnoty reakčního tepla a výparného tepla u 

roztoků primárních aminů vedou k vysokým nákladům na regeneraci. Kromě toho 

vykazují primární aminy relativně vysokou náchylnost k degradaci. S tím spojené ztráty 

nejsou při velkých objemech zanedbatelné. Použitím směsí rozpouštědel lze dosáhnout 

snížení nákladů na regeneraci[16]. 

Tzv. PSR rozpouštědla jsou tvořena směsí aminů s rozpouštědlem, které funguje 

na fyzikálním principu. U těchto směsných rozpouštědel je dosaženo nižší teploty 

regenerace, pomalejší degradace a nižší korozivity v porovnání s MEA. Tím je 

dosahováno až 40% úspory. Velký potenciál má použití stericky bráněných aminů. 

Reakce vede k vyšším teoretickým výtěžkům (1 mol CO2/mol bráněného aminu 

v porovnání s 0,5 mol CO2/mol nebráněného aminu), neboť nedochází k tvorbě 

karbamátů. To má za následek snížení rychlosti oběhu rozpouštědla, ale i nižší hodnotu 

reakčního tepla. Tím se také snižuje teplo potřebné na regeneraci rozpouštědla. Je to 

stejné jako u terciárních aminů, které karbamáty netvoří [16]. 

Sun a spol. [20] dosáhli příznivých absorpčních poměrů s použitím 2-amino-2-

methyl-1-propanolu (AMP) a piperazinu. 
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     Mimura a spol. [21]  vyvinul nový amin pod označením KS-rozpouštědlo, který 

je použit v pilotním zařízení v Malajsii při výrobě močoviny. Kapacita pračky, která 

získává oxid uhličitý ze spalin  je 160 t CO2/d. Ten se používá na výrobu močoviny. 

Vodný roztok uvedeného aminu vyžaduje k regeneraci pouze nízkou teplotu (110°C). 

Úspora energie pro regeneraci v porovnání s použitím MEA byla 20%.  

 

1.2.5   Nové trendy v rozpouštědlech pro oxid uhličitý 

 

Představují použití iontových rozpouštědel. Jejich nejvýznamnější vlastností je, 

že nevykazují měřitelný 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 [22-25].  Jako slibné jsou kapaliny, které vykazují Henryho 

konstantu H(CO2,IL) = 30 bar  a absorpční enthalpii  5,8 x nižší než MEA [23]. 

 

1.3   Iontové kapaliny a jejich využití pro absorpci oxidu uhličitého         

  

Iontové kapaliny (dále IL) představují relativně novou skupinu látek otvírající 

rozvoj zelené chemii, neboť mohou omezit používání vysoce toxických a životní 

prostředí znečišťujících organických rozpouštědel. IL byly známy dlouho, ale jejich 

masové využívání jako rozpouštědel v procesech chemické syntézy a katalýzy se 

v poslední době stalo významné.  

Pojmy jako iontová kapalina za pokojové teploty (RTIL) (Obr. 12), nevodná 

iontová kapalina, roztavená sůl, tekutá organická sůl a fúzovaná sůl jsou všechny 

používány k popisu těchto solí v tekuté fázi [26]. 

 

1.3.1   Vlastnosti iontových kapalin 

 

První IL jako jsou organicko-hlinité soli pro svou nestálost na vzduchu i ve 

vodném prostředí měly značně omezené použití [27].  

Konvenčně přijatý horní limit teploty tání pro zařazení jako IL je 100 °C, IL 

s vyššími teplotami tání jsou označovány jako roztavené soli.  
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Jako významné vlastnosti IL lze uvést: 

 

• schopnost rozpouštět různé organické, anorganických a organokovové látky  

• vysoká polarita  

• netěkavost 

• teplotní stabilita zpravidla až do 300 °C 

• tekutost v širokém teplotním rozmezí 

• vysoká hodnota teplotní vodivosti  

• nevodná polární alternativa 

• nemísitelnost s řadou organických látek (použitelnost jako extrakční činidlo) 

• nastavitelnost vlastností vhodnou kombinací anion/kation.  

 

IL jsou dobrá rozpouštědla pro široké spektrum látek; organické, anorganické, 

organokovové sloučeniny, bio-molekuly a kovové ionty. IL jsou nemísitelné s většinou 

organických rozpouštědel, také poskytují v nevodném prostředí polární alternativu pro 

dvoufázový systém [28]. Kromě toho lze IL, které nejsou mísitelné s vodou, použít jako 

nemísitelnou polární fázi s vodou. Zanedbatelná těkavost je základní vlastnost, která je 

charakterizuje jako zelená rozpouštědla.  

           Pro  N-butylmethylimidazoliumhexaflourfosfát  [bmim][PF6] se uvádí při 298.15 

K tenze  10-11 Pa [29]. 

Významná je skutečnost, že lze nastavit vlastnosti vhodnou kombinací 

anion/kation.  Počet kombinací různých druhů kationtů a aniontů se odhaduje na 1018.  

[27]. 

            IL vykazují schopnost rozpustit širokou škálu biomolekul jako jsou tuky, 

bílkoviny, aminokyseliny, povrchově aktivní látky, cukry a polysacharidy i DNA [30].  

Například IL na bázi imidazolinia vytvářejí vysoce uspořádané vodíkové 

můstky, což má silný vliv na průběh chemické reakce.   

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

vlhkosti stabilní, některé jsou dokonce hydrofobní. Na druhou stranu, většina 

imidazoliových a amoniových solí je hydrofilní a hygroskopická. Hydrofobicita IL se 

zvyšuje s rostoucí délkou alkylového řetězce [30].  
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IL obsahující anionty [PF6]
- a [BF4]

- se mohou za přítomnosti vody rozkládat za 

uvolňování HF. Wasserscheid a ostatní [31] poukázal na vyšší toxicitu u IL obsahujících 

halogenové anionty spojenou s uvolňováním halogenvodíků. 

Hygroskopičnost IL je silně závislá na aniontech. Množství absorbované vody je 

nejvyšší u solí s [BF4]
- a nejnižší u [PF6]

- solí [26].  

 Vysokou stabilitu ve vodném prostředí vykazují soli s   bis- 

trifluormethylsulfonylimidovým aniontem [Tf2N]-, které jsou většinou hydrofobní. IL 

nemísitelné s vodou mají tendenci absorbovat vodu z atmosféry [26]. 

Přehled komerčně nejrozšířenější IL je uveden v tab.4 
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Tab. 4 Nejrozšířenější iontové kapaliny na bázi methylimidazolia [32] 
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Přehled základních vlastností methylimidazoliových solí je uveden v tab. 5. 

 

Tab. 5 Základní vlastnosti methylimidazoliových solí [33] 

 

            

 Ekotoxikologické studie k pochopení účinků různých IL na enzymatickou 

činnost buněk a mikroorganismů  byly zaměřeny na získání jejich  LC50  (smrtelná 

koncentrace). Klesající hodnoty LC50 vykazují vyšší toxicity. Podle třídy toxicity [29]  

jsou chemické látky velmi toxické, když LC50 hodnota leží mezi 10 a 100, LC50 mezi 

100 a 1000 ukazuje, že chemická látka je mírně toxická a hodnota LC50 mezi 1000 a 

10.000 ukazuje, že chemická látka je prakticky netoxická. Porovnání toxicity IL 

s některými dalšími rozpouštědly je uvedeno v tab.6. 

 

Tab. 6 Porovnání toxicity některých klasických rozpouštědel s  

N-butylmethylimidazoliovými solemi [35] 

 

 

Jak bylo uvedeno, existuje velké množství kombinací různých kationtů a 

aniontů.  Různé typy IL dávají příležitost ke změně fyzikálních a chemických vlastností 

IL. Malé změny v typech iontů mohou vést k výrazné změně fyzikálně-chemických 

vlastností (např. superkyselost, zásaditost, hydrofilnost, mísitelnost s vodou, 
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nemísitelnost s vodou a hydrofobnost). Obvykle anion řídí mísitelnost s vodou, ale 

kation má také vliv na hydrofobnost nebo na schopnost vytvářet vodíkové vazby [36]. 

Mezi nejrozšířenější kationty (Obr.10) patří imidazolium, pyridinium, fosfonium a 

amonium. Jejich rozpustnost ve vodě je uvedena v tab.7. K dnes nejčastěji používaným 

IL patří ty, které obsahují fluor jako [PF6] [BF4], [CF3SO3] a bis-

trifluormethylsulfonylimidový anion [Tf2N], z nefluorových pak [AlCl4] (Obr.11). 

 

Tab. 7 IL a jejich rozpustnost ve vodě [37] 

 

 

            Kation IL je obvykle tvořen objemnou organickou strukturou s nízkou symetrií. 

Většina IL je založena na amoniových, sulfoniových, fosfoniových kationtech nebo 

kationtech typu: imidazolium, pyridinium, picolinium, pyrrolidinium, thiazolium, 

oxazolium a pyrazolium kationtech.  

             Chiappe a Pieraccini [38] uvedli, že teploty tání u řady IL jsou nejisté, neboť IL 

se chovají často jako podchlazené kapaliny. Na základě studia vlastností řady 

imidazoliových solí se došlo k závěru, že zvětšující se velikost a asymetrie kationtu 

zvyšuje teplotu tání. Stejný efekt vyvolává zvýšení větvení na alkylových řetězcích. 

             Teplota tání je zásadní charakteristikou, protože představuje spodní hranici 

tekutosti a tepelné stability, kterou definuje interval teplot, ve kterých je možné použít 

IL jako rozpouštědla [38]. 

Iontové kapaliny jsou dobrými rozpouštědly v široké oblasti organických  

i anorganických materiálů. Často jsou složeny z čistě koordinovaných iontů, díky tomu 

mají potenciál být vysoce polární nekoordinovaná rozpouštědla. Jsou také mísitelná 

s mnoha organickými rozpouštědly a poskytují nevodnou polární alternativu 

ve dvoufázovém systému. Hydrofobní iontové kapaliny mohou být použity jako 
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mísitelná polární fáze s vodou. Použití iontových kapalin může zvýšit aktivitu, 

selektivitu a stabilitu katalytických reakcí [36].  

Iontové kapaliny jsou v současné době rozděleny do tří skupin[27]. Nestálost na 

vzduchu a citlivost k vlhkosti iontových kapalin první generace vedla k přípravě typů 

iontových kapalin označovaných jako iontové kapaliny druhé generace. Tyto kapaliny 

jsou založeny na využití nekoordinujících aniontů odolných vůči hydrolýze a oxidaci. 

Téměř současně probíhal výzkum iontových kapalin aktivovaných na svém skeletu 

takovým způsobem, aby plnily nejen úlohu rozpouštědla, ale např. i úlohu katalyzátoru 

nebo chelatačního činidla. Tyto iontové kapaliny jsou někdy označovány jako iontové 

kapaliny třetí generace. Nejnověji byly navrženy i chirální iontové kapaliny použitelné v 

asymetrické syntéze nebo jako součást chirální náplně chromatografických kolon [36].  

 

 

Obr.  10  Příklady kationů vytvářející iontové kapaliny [36] 

 

 

Obr.  11 Příklady anionů vytvářející iontové kapaliny [36] 
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Obr. 12 Příklady běžných iontových kapalin při laboratorní teplotě kapalných [36] 

 

1.3.2   Využití iontových kapalin 

 

Iontové kapaliny nacházejí širokou škálu využití ve všech odvětvích chemického 

průmyslu, která zahrnuje např. elektrolyty v bateriích, lubrikanty, změkčovadla, 

rozpouštědla, katalyzátory při syntézách, matrice pro hmotnostní spektroskopii, 

rozpouštědla pro výrobu nanomateriálů, těžební postupy, media při absorpci plynů, atd 

[39,40]. Netěkavost a nehořlavost jsou jejich významnými charakteristikami, které jim 

dávají výhodu v různých aplikacích.  

Významná je možnost nastavení chemických a fyzikálních vlastností iontové 

kapaliny vhodnou kombinací aniontu a kationtu a tím umožnění množství specifických 

aplikací. Přehled uvádím  na obr. 13. 
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Obr. 13 Oblasti aplikace iontových kapalin [40] 

 

1.3.3   Syntéza iontových kapalin 

 

V zásadě existují tři základní metody syntézy IL [41]: 

•    záměnné reakce 

•    acidobazická neutralizace 

•    přímé slučování (kvarternizace).  

Existuje řada komerčně dostupných alkylammoniových solí odvozených od 

halogenidů, které mohou být jednoduše připraveny substituční reakcí příslušného 

halogenalkanu a aminu. Pyridiniové a imidazoliové soli halogenidů lze rovněž 

syntetizovat záměnnou reakcí. 

 

Obr. 14 Substituční reakce halogenalkanu a aminu 
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Na druhou stranu dusičnany monoalkylamonia je nejvhodnější připravit 

neutralizací vodného roztoku aminu s kyselinou dusičnou. Po neutralizaci se vakuem 

odstraňuje voda.  

Poslední metoda syntézy iontových kapalin je přímá kombinace halogensolí 

s kovovými halogenidy. Touto metodou je možno připravit halogenhlinitanové a 

chloroměďnatanové iontové kapaliny. Metody syntéz iontových kapalin jsou popsány 

v řadě článků [41-47]. 

 

Obr. 15 Podvojná záměna 

 

Výhodnou syntézní cestou je podvojná záměna s použitím hydroxidů jako výchozích 

prekurzorů (obr. 15). Jako vedlejší produkt vzniká těkavý hydroxid amonný, který 

odstraníme varem (Obr. 16). Tento postup umožňuje připravit velmi čisté iontové 

kapaliny [48].  

 

Obr. 16 „Eliminace amoniaku“ 

 

Rovnice vystihující tento proces: 

                                                   /9/

                                                

Proces kvarternizace však často vyžaduje dlouhé reakční doby. V poslední době 

se objevily práce, které umožňují podstatně zkrátit reakční dobu a zaručují vysokou 

výtěžnost.  
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Místo klasického ohřevu využívají mikrovlnných polí. Pro tuto syntézu lze 

použít běžných mikrovlnných trub [46,47]. 

 

1.3.4   Použití iontových kapalin pro sorpci oxidu uhličitého                     

         

Informace týkající se rozpustnosti plynů v iontových kapalinách jsou důležité 

pro jejich využití jako absorbenty. Experimentální studie prokázaly, že některé plyny, 

speciálně oxid uhličitý, jsou vysoce rozpustné v iontových kapalinách [22-25,32,37].   

Oxid uhličitý je lépe rozpustný v iontových kapalinách, než v jiných 

rozpouštědlech. Relativně vysoká rozpustnost CO2 byla vysvětlena jeho velkým  

quadrupólovým  momentem. Na obr. 17 je znázorněna rozpustnost CO2  v [bmim][PF6]  

za různých teplot. 

 

 

Obr. 17 Izotermy pro různé plyny [bmim][PF6]  při 25 °C [22]. 

 

Díky tomu, že iontové kapaliny rozpouštějí určité plyny, mohou být použity v 

běžných plynově-absorpčních aplikacích. Nízká tenze par iontových kapalin zabraňuje 

kontaminaci proudu plynu v procesu. Regenerace rozpouštědla může být provedena 

snadno odpařením nebo destilací, rovněž bez nebezpečí kontaminace. Další výhodou IL 

jako separačního činidla jsou nulové ztráty rozpouštědla a nulová kontaminace ovzduší.  

V současné době je zkoumána možnost využití IL pro separaci CO2 z kouřových 

plynů emitovaných spalováním fosilních paliv. IL mohou být rovněž použity jako 

kapalné membrány na vhodném nosiči. U běžných membrán se plyn rozpouští 

v kapalině, tato se však odpařuje, což činí membránu nefunkční. Díky nízké tenzi par 
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mohou být IL zakotveny na nosiči a používány jako kapalné membrány. Nízká tenze par 

je klíčovou vlastností, jež činí z iontových kapalin ekologická rozpouštědla. 

Odstranění rozpuštěné látky z IL lze provést několika postupy v závislosti na 

jejich vlastnostech. Prchavé látky mohou být extrahovány z IL nebo oddestilovány.  To 

nelze využít pro neprchavé, nebo termolabilní látky. Z IL nemísitelných s vodou mohou 

být ve vodě rozpustné látky extrahovány vodou. Tato metoda však není použitelná pro 

hydrofilní IL. Pro získání produktů z těchto IL mohou být použita organická 

rozpouštědla jako hexan nebo toluen. Tento přístup však samozřejmě ohrožuje konečný 

cíl  „zelených technologií“ [49] .  

Posléze bylo objeveno další „zelené rozpouštědlo“, jež řeší tyto problémy a 

umožňuje získávání rozpuštěných látek z  IL – superkritický oxid uhličitý.  

Studiem rozpouštění CO2 v [bmim][PF6] a [bmim][BF4] za vysokých tlaků 

technikou ATR – IR byl prokázán vliv druhu aniontu IL na molekulární stav 

rozpuštěného CO2. Kazarian a spol [50] ukázal, že CO2 tvoří slabý komplex typu 

Lewisova kyselina-báze s anionty [bmim][PF6] a [bmim][BF4]. [BF4]
- se chová jako 

silnější Lewisova báze pro CO2, než [PF6]
-. Kromě tohoto se zvyšující se velikostí 

anionu síla interakce klesá. CO2 vykazuje vyšší rozpustnost v [bmim][PF6] než v 

[bmim][BF4]. Zároveň bylo poukázáno na důležitou roli volného objemu [50]. 

Aki a spol. [32] publikovali rozpustnost CO2 v deseti různých IL založených na 

imidazoliu  za teplot 25, 40 a 60°C a tlaků do 150 bar. Došli k závěru, že rozpustnost 

CO2 v IL založených na imidazoliu se zvyšuje s rostoucím tlakem a klesá s rostoucí 

teplotou pro všechny zkoumané IL. Aki a spol. kromě toho [32] zkoumali vliv různých 

anionů: dicyanamidových [DCA]-, dusičnanových (NO3)
-, tetrafluoroborátových [BF4]

-, 

hexafluorofosfátových [PF6]
-, trifuoromethansulfonátových [TfO]-, bis 

(trifluoromethylsulfonyl) imidových [Tf2N]-, a tris (trifluoromethylsulfonyl) 

methidových [methide]-. Závěry ukazují, že rozpustnost CO2 je silně závislá na druhu 

aniontu. 

CO2 je nejméně rozpustný v IL s nefluorovanými anionty (NO3)
- a [DCA]- a má 

nejvyšší rozpustnost v IL s anionty obsahujícími fluoroalkylovou skupinu [TfO]-, 

[Tf2N]-,  

a [methide]-. Aki a ostatní [32] připsali vysokou rozpustnost CO2 v IL aniontům 

obsahujícím fluoroalkylovou skupinu.  
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Cadena a spol. [51] se pokusili vysvětlit rozpustnost CO2 

v methylimidazoliových solích pomocí molekulového modelování. Změny v distribuční 

funkci pro interakci mezi CO2 a 1-n-butyl-2(H/CH3)-3-methylimidazolium PF6 vyvolané 

rozdílnou substitucí (vodík, methyl) jsou znázorněny na obr. 18. Rozpustnost CO2 v 

obou sledovaných solích byla stejná. Výsledky potvrdily, že kation hraje podstatně 

menší roli v rozpustnosti CO2 než anion. 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

Obr.18 Radiální distribuční funkce pro interakci CO2 s aniontem PF6  

v 1-n-butyl-2(H/CH3)-3-methylimidazoliumhexafluorfosfátu [51]   

           

Výzkum prováděný Kazarianem a spol. [52] ukázal, že vysoký tlak CO2 snižuje 

teplotu tání IL. Tato možnost snížení bodu tání poskytuje nové možnosti využití IL při 

nižší teplotě. 

Rozpustnost plynů v iontových kapalinách je významná, protože mnoho aplikací 

je zaměřováno  na používání těchto kapalin jako náhradních rozpouštědel pro reakce 

zahrnující plynné látky. To může být měřeno pomocí gravimetrické metody 

prostřednictvím mikrováhy, původně vyvinuté pro měření adsorpce na pevné látky. 

Vzhledem k netěkavému charakteru iontových kapalin, můžeme použít tuto bilanci, kdy 

se změří rozpustnost plynu. 

Experimentálně bylo zjištěno, že mnoho plynů, včetně CO2, jsou vysoce 

rozpustné v iontových kapalinách. Byly prováděny simulace tohoto experimentu a 

výsledky ukazují, že anion je primárně odpovědný za vysokou rozpustnost CO2. 
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1.4   Podstata mikrovlnného ohřevu 

 

             Mikrovlnné záření je část elektromagnetického spektra v oblasti vlnových délek 

od 1 cm do 1 m nebo frekvencí od 30 GHz do 300 MHz. 

Proces, při kterém dochází k absorpci mikrovlnného záření látkami, se nazývá 

dielektrický ohřev. Molekuly mající permanentní dipólový moment (např.voda) pod 

vlivem mikrovlnného pole mění svoji orientaci (obr.19). 

 

 

Obr. 19 Změny orientace molekuly vody vyvolané elektrickým polem [53] 

 

              V plynném a kapalném skupenství molekuly mohou rotovat s frekvencí 106 Hz 

a vyšší. Pronikání mikrovlnného záření látkami je ovlivněno jejich dielektrickými 

vlastnostmi. Mírou je relativní permitivita εr. Látky se silnými dielektrickými 

vlastnostmi vykazují vysokou absorptivitu pro mikrovlny a tudíž i vysoký ohřev [53]. 

 

1.4.1   Použití mikrovlnného záření v syntéze 

 

V posledních letech se stále častěji setkáváme s použitím mikrovln v organické 

syntéze [46,47,54-56]. Reakce při ozařování mikrovlnným zářením probíhají extrémně 

rychle (obyčejně jsou kompletní během několika minut) a vyžadují poměrně jednoduché 

zařízení tj. modifikované mikrovlnné trouby pro laboratorní účely.  
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Využívání mikrovln v laboratořích má mnohé výhody: 

Rychlost reakcí  

� syntézy ve velmi krátkém čase (několik minut) 

� rychlý „screening“ molekul 

Reprodukovatelnost 

� zlepšení čistoty produktů 

� dokonalejší teplotní homogenita 

� vynikající přenos energie 

Produktivita a náklady 

� vyšší výtěžky reakcí 

� syntézy s malými objemy rozpouštědel nebo bez rozpouštědel 

Bezpečnost 

� dokonalá kontrola a monitorování procesu (výkon, teplota °C) 

� syntézy za normálního (atmosférického) tlaku 

Teplotní aspekt 

� dosažení vysoké a homogenní teploty 

� žádné lokální přehřívání 

� minoritní rozklad produktu a omezení sekundárních reakcí 

 

Za podmínek mikrovlnného ozařování jsou lehce těkavé látky, jako metylalkohol 

apod. jednoduše odstranitelné rychlým odpařením. Tímto postupem není potom 

zapotřebí celý komplex reakčních metod jako azeotropní destilace, přidávání 

molekulového síta nebo částečné snížení tlaku, aby reakce dobře probíhala [55].  

Popularita mikrovlnného ohřevu pro organickou syntézu se zvýšila do té míry, že 

v současné době tvoří základ celé řady komerčních systémů. Mikrovlnné trouby 

poskytují čistou a levnou alternativu ke konvenční olejové lázni. Velice pohodlně může 

reakce probíhat za atmosférického tlaku v pecních systémech s refluxem, které byly 

upraveny tak, aby pojaly odpovídající chladič. Dipolární rozpouštědla jsou nezbytná pro 

mikrovlnný ohřev a tomu je často nutné přizpůsobit rozpouštědlové systémy v 

syntetické reakci. Při náhradě rozpouštědlových systémů pro mikrovlnné syntézy se 

často stává, že je využíván vyšší bod varu rozpouštědla. Tím bylo možné zvýšit účinnost 

počtu syntéz. 
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Následující Diels-Alderovy reakce maleinanhydridu s antracen (Obr.20) byly 

provedeny s 90% výtěžností v diglymu (teplota varu 162 ° C) za minutu v rámci 

mikrovlnné radiace. Konvenční syntéza v benzenu vyžaduje 90 minut [56]. 

 

 

Obr. 20 Diels-Alderovy reakce maleinanhydridu s antracen v diglymu [56] 
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2.   Experimentální část 

2.1   Zaměření a cíl 

 

Oxid uhličitý je jedním z hlavních přispěvovatelů ke zvýšenému skleníkovému 

efektu. Proto je žádoucí hledat nové a efektivní metody, které zabrání uvolňování oxidu 

uhličitého do atmosféry. Poměrně novým způsobem je separace oxidu uhličitého 

pomocí iontových kapalin.  

Cílem mé bakalářské práce bylo připravit některé iontové kapaliny na základě 

pyridinu a 3-methylpyridinu.  

 

2.2   Použité chemikálie 

pyridin                                    p.a., Lachema,n.p. 

3-methylpyridin                      pro syntézu, Merck 

n-hexanol            Reachim  

n-butanol            Penta 

dusičnan stříbrný           normanal 

uhličitan draselný           Lachema 

kyselina sírová                       Lachema 

kyselina chlorovodíková         p.a., Penta 

diethylether            Lachema 

tetraflouroboritan sodný         Hichem 

chroman draselný                    p.a., Lachema,n.p. 

chlorid zinečnatý           p.a., Penta 

chlorid sodný                          p.a. Lachema,n.p 

redestilovaná voda                 vlastní výroba na KCH         

       

2.3   Syntéza IL na bázi alkylpyridiniových solí 

 

Zaměřila jsem se na přípravu solí pyridinia a 3- methylpyridinia (obr. 21) 

kvarternizací pyridinu a 3-methylpyridinu alkylhalogenidy (bromidy a chloridy). 
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Obr. 21 Kationty N-butylpyridinia a N-butyl-3-methylpyridinia a způsob jejich 

označování v textu 

 

 

Reakce probíhá dle reakčního schématu: 

 

 

/10/ 

 

Vzhledem k tomu, že kvarternizace běží velmi pomalu, použila jsem k urychlení 

této reakce mikrovlnného ohřevu, který je doporučován v literatuře [47]. Protože jsem 

neměla k dispozici příslušné halogenalkany, musela jsem je nejdříve připravit 

z odpovídajících alkoholů substituční reakcí. 

 

2.3.1   Příprava alkylbromid ů R-X 

 

Princip:   

Esterifikace alkoholu kyselinou bromovodíkovou uvolněnou reakcí bromidu 

draselného kyselinou sírovou. Vedle nukleofilní substituce u alkoholu probíhá 

v omezeném měřítku tvorba etheru a eliminační reakce za vzniku olefinu. 
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Příprava 1-bromhexanu z 1-hexanolu  

 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2OH + KBr + H2SO4 → CH3CH2CH2CH2CH2CH2Br           /11/ 

 

Do 500 ml zábrusové baňky s kulatým dnem opatřené zpětným chladičem 

(Dimroth)  a  míchadlem  jsem vložila 0,5 mol (59,5 g) jemně rozetřeného KBr, 60 ml 

vody a 0,6 mol  (75 ml) n-hexanolu. Za míchání jsem přidávala chladičem po malých 

dávkách 60 ml koncentrované kyseliny sírové. Odstranila jsem míchadlo, ponechala 

zpětný chladič a na olejové lázni, případně v topném hnízdě, jsem zahřívala k varu po 

dobu 3 hodin. Poté jsem provedla oddestilování produktu vodní parou. 1-bromhexan 

jsem oddělila od vodné vrstvy v dělící nálevce a protřepala vodou (asi 50 ml). 

Organickou vrstvu jsem opatrně protřepala 25 ml ochlazené koncentrované kyseliny 

sírové, a to z důvodu odstranění etheru a olefinu. Po oddělení kyseliny sírové jsem 

protřepala organickou vrstvu vodou, 30 ml nasyceného roztoku uhličitanu sodného a 

opět vodou. Sušila jsem protřepáváním s chloridem vápenatým. Po odfiltrování pevné 

fáze přes skládaný filtrační papír jsem tento produkt rektifikovala, přičemž jsem jímala 

frakci 152-155°C.    

 

Příprava 1-brombutanu z 1-butanolu 

  

CH3CH2CH2CH2OH + KBr + H2SO4 → CH3CH2CH2CH2Br                                       /12/    

 

Při přípravě 1-brombutanu z 1-butanolu jsem použila stejný postup jako u  

1-bromhexanu a zachovala stejné poměry látkového množství, tudíž 0,6 mol (55 ml)  

n-butanolu, 0,5 mol (59,5 g) KBr a 60 ml vody. 1-brombutan  jsem rektifikovala a 

jímala frakci 100-105°C. 

 

Příprava 1-chlorhexanu z 1-hexanolu  

  

CH3CH2CH2CH2CH2CH2OH + ZnCl2 + HCl →  H3CH2CH2CH2CH2CH2Cl             /13/ 
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Do 500 ml zábrusové baňky s kulatým dnem opatřené zpětným chladičem 

(Dimroth)  a  míchadlem  jsem vložila 3 mol (409 g) bezvodého chloridu zinečnatého 

jemně rozetřeného, 3 mol (93 ml) kyseliny chlorovodíkové a 1,5 mol (187 ml) n-

hexanolu. Za stálého míchání jsem baňku zahřívala se zpětným chladičem na olejové 

lázni k varu po dobu 3 hodin. Poté jsem provedla oddestilování produktu vodní parou. 

Hexylchlorid jsem oddělila od vodné vrstvy v dělící nálevce, protřepala vodou (asi 50 

ml) a prosušila chloridem vápenatým. Organickou vrstvu jsem opatrně protřepala 25 ml 

ochlazené koncentrované kyseliny sírové, a to z důvodu odstranění etheru a olefinu. Po 

oddělení kyseliny sírové jsem protřepala organickou vrstvu vodou, 30 ml nasyceného 

roztoku uhličitanu sodného a opět vodou. Sušila jsem protřepáváním s chloridem 

vápenatým. Po odfiltrování pevné fáze přes skládaný filtrační papír jsem tento produkt 

rektifikovala, přičemž jsem jímala frakci 133-138°C.    

Výtěžnost a teplotu varu produktů uvádím v tabulce 10. 

 

Příprava 1-chlorbutanu z 1-butanolu 

 

Při přípravě 1-chlorbutanu z 1-butanolu jsem použila stejný postup jako u  

1-chlorhexanu a zachovala stejné poměry látkového množství. 

 

CH3CH2CH2CH2OH + ZnCl2 + HCl → CH3CH2CH2CH2Cl                                        /14/ 

 

Použité navážky: 3 mol (409 g) ZnCl2, 1,5 mol (138 ml) Bu-OH a 3 mol (93 ml) HCl.  

Po vysušení produktu chloridem vápenatým a odstraněním pevné fáze jsem provedla 

jeho rektifikaci a jímala frakci 76-79°C. 

 

Příklad výpočtu navážky pro přípravu 1-brombutanu 

mlOHBuV

Mn
OHBuV

94,54
8095,0

12,746,0
)(

)(

=⋅=−

⋅=−
ρ
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Obr. 22 Aparatura pro syntézu Bu-OH z Bu-Br-topné hnízdo 

 

 

Obr. 23 Aparatura pro syntézu Bu-OH z Bu-Br-olejová lázeň 
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2.3.2   Kvarternizace pyridinu a 3-methylpyridinu 

 

Princip kvarternizace vystihuje rovnice: 

 

                  /15/ 

 

Ze základního poměru 2 mol R-X a 2,2 mol C5H5N (C6H7N) jsem přepočítala 

objemy všech vzorků použitých pro kvarternizaci. Tyto hodnoty uvádím v tabulce 8a,b. 

 

Tab. 8a  Objemy a látková množství použitých chemikálií při kvarternizaci  

3-methylpyridinu 

Halogenalkan C6H7N  

 

IL 
V 

(ml) 

n 

(mol) 

V 

(ml) 

n 

(mol) 

N-butyl-3-methylpyridiniumbromid  7 0,065 5,7 0,059 

N-hexyl-3-methylpyridiniumbromid  30 0,210 18,5 0,190 

N-butyl-3-methylpyridiniumchlorid 25 0,238 21 0,216 

N-hexyl-3-methylpyridiniumchlorid  4 0,029 2,64 0,026 
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Tab. 8b  Objemy a látková množství použitých chemikálií při kvarternizaci pyridinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odměřené chemikálie jsem kvantitativně převedla do baňky a tuto baňky jsem 

vložila do upravené mikrovlnné trouby (Obr. 24), na kterou byl nasazen chladič. Baňka 

byla probublávána dusíkem a zahřívána tak dlouho, dokud se nevytvořily dvě fáze, které 

se poté spojily v jednu (Obr. 25). 

Délku zahřívání a použitý výkon mikrovlnné trouby uvádím v tabulce 9. 

 

Tab. 9  Podmínky kvarternizace (použité výkony a doby zahřívání) 

IL min. 

výkon 

t (min) 

250 W 

t 

(min) 

440 W 

t 

(min) 

max. 

výkon 

t (min) 

N-butylpyridiniumbromid  --- 34 --- --- 

N-hexylpyridiniumbromid  --- 18,5 --- --- 

N-butylpyridiniumchlorid  --- 48 85 --- 

N-hexylpyridiniumchlorid  --- 126,5 177 --- 

N-butyl-3-

methylpyridiniumbromid  
--- 11 --- --- 

N-hexyl-3-

methylpyridiniumbromid  
--- 12 --- --- 

N-butyl-3-

methylpyridiniumchlorid  
--- 55,5 113,5 5 

N-hexyl-3-

methylpyridiniumchlorid  
5 60,5 68 --- 

 

Halogenalkan C5H5N 

 

 

 

IL  V 

(ml) 

n 

(mol) 

V 

(ml) 

n 

(mol) 

N-butylpyridiniumbromid 50 0,46 33,6 0,42 

N-hexylpyridiniumbromid 53 0,38 28 0,35 

N-butylpyridiniumchlorid 8,4 0,08 5,9 0,073 

N-hexylpyridiniumchlorid 44 0,29 21 0,26 
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Jakmile se vytvořila jednotná vrstva, ukončila jsem ozařování mikrovlnným 

polem, vytáhla jsem baňku z mikrovlnné trouby a izolovala vzniklé iontové kapaliny 

diethyletherem tak, že jsem jej k iontovým kapalinám za neustálého míchání přilévala. 

Ve většině případů mi vznikly krystalické látky, které jsem poté sušila pod vakuem 

vodní vývěvou do teploty 80°C a z důvodu jejich hygroskopičnosti jsem je uchovávala v 

exsikátoru.  

 

 

Obr. 24 Mikrovlnná trouba modifikovaná pro kvarternizaci 

 

 

Obr. 25 Vznik dvou fází-průběh kvarternizace 
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2.3.3   Modifikace aniontu 

 

Principem je podvojná záměna, kdy se ponechá reagovat bromid nebo chlorid 

oniové soli se solí s požadovaným aniontem.  

 

   /16/ 

 

Postup A (vodné prostředí) 

Navážila jsem 0,01 mol (2,2 g) připravené iontové soli N-

butylpyridiniumbromidu, kterou jsem rozpustila ve 20 ml destilované vody. Poté jsem si 

navážila 0,01 mol (1,1 g) NaBF4, který jsem rozpustila v 10 ml destilované vody. Tyto 

dvě chemikálie jsem kvantitativně převedla do Erlenmeyerovy baňky a za stálého 

míchání jsem zahřívala při teplotě 40°C po dobu šesti hodin. 

 

Postup B (v acetonu) 

Ve 100 ml baňce s magnetickým míchadlem bylo ke 30 ml acetonu přidáno 

0,01mol  (BuPBr nebo BuPCl) a  0,01 mol NaBF4 a bylo mícháno při   40°C po dobu 24 

hod. 

 

Postup C (s přídavkem dusičnanu stříbrného) 

Jako postup A s přídavkem dusičnanu stříbrného, který vázal halogenidy do 

nerozpustné stříbrné soli. 
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2.3.4   Přečišťování solí 

 

        Před vlastní charakterizací získaných solí bylo třeba provést jejich přečištění. 

Postup závisí na rozpustnosti či nerozpustnosti soli ve vodě a jejich teplotě tání, neboli 

zda produkt byl za laboratorní teploty kapalný či pevný. Zároveň musela být 

respektována hygroskopičnost některých produktů. 

 

2.3.4.1   Hydrofobní  soli 

 

Protřepala jsem několikrát malým množstvím vody a DEE, poté jsem pod 

vakuem sušila při 90°C po dobu několika hodin. 

 

2.3.4.2   Hydrofilní soli  

 

Rozpustila jsem je v malém množství vody a protřepala diethyletherem. Za 

vakua jsem odpařila vodu a IL protřepala znovu několikrát malým množstvím DEE. 

Produkt jsem vysušila na rotační odparce za vakua vodní vývěvy při teplotě 90°C. 

 

2.3.5   Sušení a přechovávání produktů 

 

Sušení jsem prováděla na rotační odparce napojené na vakuum vodní vývěvy. 

Hygroskopické produkty jsem přechovávala v exsikátoru s náplní termicky 

aktivovaného silikagelu (aktivace při 400°C). 

 

2.4   Charakterizace meziproduktů a produktů 

2.4.1   Halogenalkany 

         Sloužily jako meziprodukty pro přípravu pyridiniových solí. Jejich čistota byla 

ověřena pomocí plynové chromatografie s plamenovou ionizační detekcí (FID). 

Výsledky uvádím v tab. 10. 
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2.4.2   Pyridiniové  a methylpyridiniové soli 

 

Byla ověřena rozpustnost ve vodě, methylenchloridu a diethyletheru, stanovena 

teplota tání, sejmuta spektra v infračervené oblasti. Z časových důvodů nebylo možné 

provést další potřebné identifikační analýzy (elementární analýza, NMR popř. MS). 

 

2.4.2.1   Rozpustnost a teplota tání 

Pro stanovení teploty tání má katedra k dispozici automatický přístroj Büchi (viz 

obr. 26), který umožňuje stanovení teplot tání do 400°C. Pro rozsah do 100°C  uvádí 

firma přesnost ± 0.3°C. 

 

 

 Obr. 26  Přístroj pro stanovení teploty tání B-545 (Büchi). 

  

Vzhledem k tomu, že hygroskopické produkty se nedařilo rychle vnést do 

originální trubičky přístroje Büchi, musela jsem provádět stanovení v mikrozkumavkách 

v sestavě, kterou uvádím na obr. 27. 
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Obr. 27 Uspořádání aparatury pro stanovení teploty tání u hygroskopických látek 

Základní charakteristiky připravených solí uvádím v tabulce 12. 

 

2.4.2.2   Infračervená spektroskopie produktů 

 

             Vzhledem k tomu, že z časových i finančních důvodů nebylo možné produkty 

charakterizovat obvyklými metodami strukturní analýzy, omezila jsem se pouze na 

použití infračervené spektrometrie doplněné o stanovení aniontu (halogenidy Cl- a Br-). 

FTIR-spektra mnou připravených solí byla sejmuta technikou difuzní reflekce 

(DRIFT) a technikou KBr-tablet na přístroji Thermo Nicolet na katedře analytické 

chemie a zkoušení materiálů FMMI. Poměr analyzované soli ku KBr byl 1:100 a 

lisování tablet bylo prováděno za sníženého tlaku. Byl pořízen záznam spekter v rozsahu 

500 – 4000 cm-1. Absorpční pásy byly přiřazeny na základě spekter dříve publikovaných 

[57], která uvádím v příloze. K dešifraci spekter neuvedených v literatuře jsem použila 

údajů z literatury [60]. 

 

2.4.2.3   Titrační stanovení halogenidu 

 

Čistotu získaných pyridiniových solí jsem ověřovala titračním stanovením 

aniontu (Cl- a Br-) metodou dle Mohra [58]. Jedná se o argentometrii s použitím 

chromanu jako indikátoru. Bod ekvivalence byl určen vizuálně. Sraženina halogenidu 
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stříbra se obarví vznikajícím chromanem stříbrným (oranžově hnědý). Princip stanovení 

vystihuje rovnice: 

 

          [pyr]+ Br- (Cl-) + Ag+ → AgBr (Cl)  + [pyr]+                                                      /17/        

                   IL             titra ční činidlo 

 

Určení bodu ekvivalence: 

          CrO4
2- + 2Ag+ 

→ Ag2CrO4                                                                                   /18/        

  (oranžově hnědá sraženina)                      

Do titrační baňky jsem navážila přesně předem vypočtené množství pyridiniové 

soli (ms=0,2g) a rozpustila v 100 ml redestilované vody. Titrační roztok dusičnanu 

stříbrného o koncentraci c=0,01 mol/l jsem připravila ze zásobního roztoku předem 

připraveného z normanalu. Do titrační baňky jsem přidala 1 ml neutrálního roztoku  

chromanu draselného pro argentometrické stanovení dle Mohra. Titraci jsem prováděla 

postupným přidáváním titračního činidla z byrety obalené černým papírem (za 

vyloučení světla). U chloridů se během titrace tvoří bílá sraženina AgCl, u bromidů 

nažloutlá sraženina AgBr. Po dosažení bodu ekvivalence první kapka činidla navíc 

obarví titrovaný roztok hnědým chromanem stříbrným. 

Výpočet výsledku (% obsah halogenidu v navážce) jsem provedla na základě 

stechiometrie rovnice /17/: 

                                                        nIL =  nAg+                    /19/ 

 

                                               mIL =  M(IL). cAg. VAg             /20/ 

                              

                                                      %IL=   mIL /ms               /21/ 

 

M(IL)      molová hmotnost stanovované pyridiniové soli 

cAg                 koncentrace titračního roztoku AgNO3 

VAg                spotřeba titračního roztoku AgNO3 (ml) do bodu ekvivalence 

 

               Odměrný roztok dusičnanu stříbrného jsem faktorizovala pomocí chloridu 

sodného jako základní látky. Výsledky jsou průměrem dvou paralelních stanovení 

v tabulce 13. 
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3.   Výsledky a diskuze 

 

Připravila jsem 8 solí na bázi pyridinu a 3-methylpyridinu kvarternizací 

s hexylchloridem, hexylbromidem, butylchloridem a butylbromidem, které jsem 

připravila substituční reakcí z příslušných alkoholů. U butylpyridiniumbromidu jsem se 

pokusila o záměnu bromidu za komplexní anion tetrafluorborátový. Celkové schéma 

syntézy pro butylpyridiniové soli uvádím na obr. 28. 

 

 

 

Obr. 28 Schéma přípravy pyridiniových solí 

 

Prvním krokem syntézy byla příprava alkylhalogenidů. Vycházela jsem 

z dostupných alkoholů. Principem je esterifikace alkoholu halogenvodíkovou kyselinou: 
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   ROH  +   HX               RX   +   H2O                                                                /22/ 

Reaktivita halogenvodíkových kyselin klesá v řadě: 

                                   HI    >   HBr >   HCl  >  HF 

Jak je patrno s rostoucí kyselostí klesá reaktivita (nukleofilita). Substituce u 

primárních alkoholů probíhá bimolekulárním mechanismem. Reaktivita alkoholů klesá 

s prodlužující se délkou alkylového řetězce [59]. Reakce primárních alkoholů 

s chlorovodíkem je většinou pomalá a její rovnováha je posunuta v neprospěch tvorby 

chloralkanu. Pro dosažení vyšších výtěžků je třeba posunovat rovnováhu odstraňováním 

vznikajícího  chloralkanu, popřípadě vázáním reakční vody vhodnými činidly. Zde jsem 

použila chlorid zinečnatý, který je v literatuře doporučován[59]. 

 Substituční reakce je komplikovaná vedlejšími reakcemi, a to eliminací za 

vzniku olefinů a etherů. Produkty esterifikace jsem podrobila rafinaci založené na 

protřepání s konc. kyselinou sírovou za intenzivního chlazení, odstranění vody 

chloridem vápenatým a destilací. Kvalita produktů byla hodnocena pomocí plynové 

chromatografie s plamenoionizační detekcí. Výsledky uvádím v tab.10. 

 

Tab. 10   Výsledky chromatografické analýzy připravených halogenalkanů 

Halogenderivát tv 

(°C) 

Výtěžnost 

(%) 

Čistota* 

(%) 

Butylbromid 102 77,2 99,4 

Hexylbromid 155,3 65,3 96,7 

Butylchlorid 78,6 19,6 93,2 

Hexylchlorid 135 55,9 78,0 

                                      * stanoveno GC 

 

Nejsnáze reagovaly bromidy, u kterých byla i větší výtěžnost. Při čištění chloridů 

bylo zkoušeno přečištění produktu po samotné destilaci jak přes filtrační papír, tak i 

prosušením chloridem vápenatým. Po protřepání s kyselinou sírovou byly výtěžky 

chloridů stále nízké. Také čistota bromidů byla vyšší, než u chloridů.  

Dalším reakčním krokem byla reakce halogenalkanu s pyridinem, resp. 3-

methylpyridinem, která se nazývá kvarternizace (viz rovnice /15/). Reakční rychlost 
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tohoto děje je ovlivněna bazicitou pyridinu a jeho substitucí (elektronové efekty a 

sterické bránění).  

Kvarternizace u pyridinu a 3-methylpyridinu klasickým postupem  probíhá velmi 

pomalu. Literární údaje uvádějí reakční dobu potřebnou k dosažení vyšších výtěžků 

řádově ve dnech [47]. Reaktivita 3- methylpyridinu je v porovnání s pyridinem vyšší, 

což je dáno jeho vyšší bazicitou (uplatnění kladného indukčního efektu methylu 

v poloze 3 vůči dusíku). 

Cestou ke zkrácení doby potřebné k dosažení vysokých výtěžků je použití 

mikrovlnného ohřevu. K tomu jsem použila upravené komerční mikrovlnné trouby 

firmy Panasonic (typ NN-GD556W). V tabulce 11. uvádím doby a maximální výkony 

ohřevu v mikrovlnné troubě a výtěžnost IL. 

Dle vlastního pozorování byla reakční doba u bromidů výrazně kratší, než u 

chloridů. Délka alkylového řetězce má také významný vliv na rychlost reakce. Kromě 

rekce 1-chlorhexanu s 3-methylpyridinem, byly ve všech případech reakční doby 

butylhalogenů kratší, než u hexylhalogenů.   

Reakční doby bromderivátů reagujících s pyridinem a 3-methylpyridinem se 

pohybovaly řádově v desítkách minut, kdežto reakční doby chlorderivátů se pohybovaly 

řádově ve stovkách minut. Porovnání s reakčními dobami uváděnými v literatuře došlo 

k výraznému zkrácení reakční doby při srovnatelných výtěžnostech. 
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Tab. 11 Použité max. výkony,celkové doby zahřívání a výtěžnosti IL 

IL max. výkon 

(W) 

doba ohřevu 

(min) 

Výtěžnost 

(%) 

N-butylpyridiniumbromid 

 

250 34 3,52 

N-hexylpyridiniumbromid 

 

250 18,5 31,88 

N-butylpyridiniumchlorid 

 

440 133 88,17 

N-hexylpyridiniumchlorid 

 

440 303,5 2,08 

N-butyl-3-

methylpyridiniumbromid 
250 11 77,22 

N-hexyl-3-

methylpyridiniumbromid 
250 12 44,22 

N-butyl-3-

methylpyridiniumchlorid 
440 173 36,15 

N-hexyl-3-

methylpyridiniumchlorid 
440 128,5 33,94 

 

Získané produkty (obr. 29) byly charakterizovány z hlediska jejich rozpustnosti 

(voda, diethylether a methylenchlorid), stanovila jsem jejich teplotu tání, nechala 

sejmout infračervená spektra v oblasti vlnočtů 500 až 4000 cm-1. Čistotu jsem rovněž 

ověřila stanovením obsahu halogenidu argentometrickou titrací dle Mohra. Přehled 

vlastností uvádím v tab. 11, získaná spektra jsou na obr. 30-40 (viz. příloha). 

Za laboratorní teploty byly kapalné pouze N-butyl-3-methylpyridiniumbromid, 

N-butyl-3-methylpyridiniumbromid, a N-butylpyridiniumtetrafluorborát. Všechny mnou 

připravené soli však měly teplotu tání pod 100°C a tudíž splňují kriterium pro zařazení 

mezi iontové kapaliny. 

 



- 57 - 

 

 

Obr. 29 Produkty v diethyletheru 

 

Posledním krokem mé syntézy byl pokus nahradit halogenidový anion 

komplexním aniontem obsahujícím fluor. Z poznatků z literatury takové anionty 

vykazují vyšší afinitu k oxidu uhličitému. Vzhledem k dostupnosti potřebných 

chemikálií jsem zvolila záměnu bromidu za tetrafluorboritanový anion. Reakci jsem 

prováděla ve vodném prostředí s tetrafluoroboritanem sodným jednou bez a podruhé 

s přídavkem dusičnanu stříbrného k vázání bromidů (posun rovnováhy). Dále jsem 

provedla záměnu halogenidových aniontů za tetrafluorboritanové reakcí podvojné 

záměny.  

Základní charakteristiky připravených solí uvádím v tab. 12. 
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Tab. 12 Základní charakteristiky připravených solí 

 

 

Infračervená spektra produktů 

 

Vzhledem k tomu, že z časových i finančních důvodů nebylo možné produkty 

charakterizovat obvyklými metodami strukturní analýzy, omezila jsem se pouze na 

použití infračervené spektrometrie doplněné o stanovení aniontu (halogenidy Cl- a Br-). 

Přiřazení pásů dle tabelárních údajů je provedeno u N-hexylpyridiniumchloridu a je na 

obr. 30. Spektra ostatních produktů se příliš nelišila, pouze výrazné změny byly u 

intenzit signálů. Infračervená spektrometrie byla rovněž použita pro ověření čistoty 

produktu. Byly sledovány pásy prekurzorů a vlhkosti, jejichž přehledná spektra uvádím 

v příloze. 

Ve spektru na obr. 30 je silně difuzní maximum ozn. 1 příslušné vibracím 

vodíkových můstků, které mají původ ve vlhkosti vzorku. Vysoká afinita k vodě byla 

prokázána. Pásy mezi vlnočty 3000 až 3100 cm-1 (2) přísluší valenčním vibracím υCar-H 

na pyridinovém kruhu, jenž se vyznačuje aromatickými vlastnostmi. Větší počet 

nerozlišených pásů mezi 2750 až 3000 cm-1 (3)má původ ve valenčních vibracích υCal-

H v alkylech. Absorpce kolem 1500 cm-1 (4) je spojena se spřaženými valenčními 

vibracemi mezi C=C a C=N v pyridinovém kruhu. Různě intenzivní pásy při 1380 cm-1 

(5) patří deformačním vibracím methylů. Oblast 1000-1200cm-1 (6) ozn. jako finger 

Rozpustnost  

Název 

Označení 

 

M r 

H2O DEE CH2Cl2 

tt 

(°C) 

Hygroskopičnost 

N-butylpyridiniumbromid N-BuPBr 215,9 + - + 92 + 

N-butylpyridiniumchlorid N-BuPCl 171,4 + - + 89 + 

N-butyl-3-

methylpyridiniumbromid 

N-

BuMetPBr 

229,9 + - + <20 + 

N-butyl-3-

methylpyridiniumchlorid 

N-

BuMetPCl 

185,4 + - + 58 + 

N-hexylpyridiniumbromid N-HexPBr 243,9 + - + nestanoveno + 

N-hexylpyridiniumchlorid N-HexPCl 199,4 + - + 47 + 

N-hexyl-3-

methylpyridiniumbromid 

N-

HexMetPBr 

257,9 + - + < 20 + 

N-hexyl-3-

methylpyridiniumchlorid 

N-

HexMetPCl 

213,4 + - + nestanoveno + 

N-

butylpyridiniumtetrafluorborát 

N-BuPBF4 223.1 + - + < 20 - 
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printing je spojena se skeletálními vibracemi celé molekuly. Vibrační pásy mezi 700- 

900 cm-1 pocházejí z deformačních vibrací pyridinového kruhu (tzv. umbrella band). 

V žádném ze spekter nebyly identifikovány pásy příslušné prekurzorům či zbytkům 

rozpouštědla (DEE), což svědčí o poměrně vysoké čistotě získaných solí. 

Podařilo se získat IČ spektrum standardu N-butylpyridiniumbromidu 

prostřednictvím SCIFINDERU [57], které je s naměřeným spektrem téměř identické 

(nehledě na rozdílné techniky snímání spektra a rozdílné stupnice použité pro intenzity 

pásů). 

Spektra výchozích látek pro syntézu pyridiniových solí (příslušné 

alkylhalogenidy, pyridin a 3-methylpyridin uvádím pro srovnání dále (viz. příloha). 

 

3.1 Stanovení obsahu halogenidů 

 

Jsem prováděla s cílem ověřit čistotu získaných solí. Použila jsem k tomu 

Mohrovu metodu založenou na argentometrické titraci s použitím vizuální indikace 

pomocí chromanu draselného jako indikátoru. Výsledky uvádím v tabulce 13. 

 

Tab. 13  Argentometrické stanovení halogenidů 

Spotřeba titračního 

činidla 

AgNO3 (c=0,01mol/l) 

IL  

Navážka 

k analýze 

mS (g) V1 

(ml) 

V2 

(ml) 

Vprům. 

(ml) 

Teoret. obsah 

halogenidu 

 

% X a) 

Zjišt ěný 

obsah 

halogenidu 

% Xa) 

N-butylpyridiniumchlorid 0,2153 29 29,5 29,25 20,7 21,89 

N-butyl-3-

methylpyridiniumbromid 

0,2097 19 21 20 34,8 20,60 

N-butyl-3-

methylpyridiniumchlorid 

0,1998 25,5 25 25,25 19,1 22,02 

N-hexylpyridiniumchlorid 0,2063 25 25,5 25,25 17,8 22,95 

N-hexyl-3-

methylpyridiniumbromid 

0,2223 23 21,5 22,25 31 24,26 

N-hexyl-3-

methylpyridiniumchlorid 

0,2056 25,5 25 25,25 16,6 24,64 

a) X je dle okolností Cl- nebo Br- 
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            Z tabulky 13 je patrné, že obsah halogenidů u produktů se od teoretické hodnoty 

poněkud liší. Je to dáno tím, že se jedná o nepřečištěné produkty. Správnější výsledek 

bych obdržela, kdybych měla analýzu obsahu vody. Ta se stanovuje obvykle postupem 

dle Karla Fischera [58]. Bohužel v současnosti není tato metoda na fakultě zavedena a 

analýza na externím pracovišti nebyla z finančních důvodů možná. Bude provedena 

v následující etapě. 
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4.   Závěr 

 

1) V teoretické části jsem zpracovala rešerši k problematice přípravy iontových kapalin 

a jejich schopnosti rozpouštět oxid uhličitý.  

2) V praktické části jsem se zaměřila na přípravu níže uvedených solí odvozených od 

pyridinu a 3-methylpyridinu: 

• N-butylpyridiniumbromid 

• N-butylpyridiniumchlorid 

• N-butyl-3-methylpyridiniumbromid 

• N-butyl-3-methylpyridiniumchlorid 

• N-hexylpyridiniumbromid 

• N-hexylpyridiniumchlorid 

• N-hexyl-3-methylpyridiniumbromid 

• N-hexyl-3-methylpyridiniumchlorid 

3) Provedla jsem stanovení základních charakteristik získaných solí: rozpustnost ve vodě 

a organických rozpouštědlech, teplota tání a nechala sejmout infračervená spektra. 

4) Všechny mnou připravené látky splňují kriterium pro iontové kapaliny, neboť mají 

teplotu tání pod 100°C. 

5) V dalším bude třeba provést doplňující analýzu produktů, která zahrne NMR a 

hmotnostní spektrometrii doplněnou o elementární analýzu. 

6) Další výzkum bude zaměřen na ověření schopnosti absorbovat oxid uhličitý v co 

nejširším teplotním a tlakovém rozmezí. 

7) Pro syntézu hygroskopických solí doporučuji použití dry-boxu. 

8) Dle mého názoru byly stanovené cíle splněny. 
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