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Anotace 

Tato práce vznikla v návaznosti na řešení problematiky využití iontových kapalin pro 

sequestraci oxidu uhličitého. Chinolin, isochinolin a 1,2,3,4-tetrahydrochinolin byly 

podrobeny kvarternizaci butyl- a hexylbromidem za použití mikrovlnného ohřevu. Získané 

bromidové oniové soli byly dále podvojnou záměnou převedeny na tetrafluoroboritany a 

trifluoracetáty. Získané IL byly charakterizovány pomocí spektrálních metod UV-VIS a IČ 

spektroskopie, stanovena teplota tání a posouzena jejich rozpustnost ve vybraných polárních a 

nepolárních rozpouštědlech (voda, aceton, n-hexan). U vybraných IL byla sledována rovněž 

stabilita jejich vodných roztoků a stanovena molární specifická vodivost. U 

tetrafluoroboritanových roztoků byla pozorována hydrolýza. 

Klíčová slova: iontová kapalina, kvarternizace, mikrovlnný ohřev, iontová záměna, UV-VIS, 

IČ spektroskopie, teplota tání, rozpustnost, vodivost, chinolin, isochinolin, tetrahydrochinolin.  

 

Summary 

This thesis was written with continuity on problems solving use of ionic liquids for 

sequestration of carbon dioxide. Quinoline, isoquinoline and 1, 2, 3, 4-tetrahydroquinoline 

were processed with 1-butylbromide (1-hexylbromide) by quaternization with microwave 

irradiation. The obtained halide salts were converted to tetrafluoroborates and 

trifluoroacetates by metathesis reactions. The resulting ionic liquids (ILs) were 

characterization by UV-VIS and IR spectroscopy. Melting points of newly preparated ILs was 

determination too. Furthermore it was determinated solubility of ILs in water, acetone and n-

hexane. It was study stability of aqueous solutions selected ILs and it was determination of 

molar conductance solutions selected ILs. Hydrolysis was observed for tetrafluoroborates 

solutions. 

Keywords: ionicliquid, quarternization, microwave heating, ion substitution, UV-VIS, IR 

spectroscopy, melting temperature, solubility, conductivity, quinoline, isoquinoline, 

tetrahydroquinoline.
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Úvod 

 Práce vznikla v návaznosti na řešení problematiky využití iontových kapalin pro 

sequestraci oxidu uhličitého, které se katedra chemie FMMI VŠB-TU Ostrava věnuje.  

 Iontové kapaliny jsou velice perspektivní látky a to nejen díky jejich širokému spektru 

výhod v mnoha aplikacích. Potenciál IL je v různých syntézách, ve kterých mohou zlepšit 

selektivitu reakce, zkrátit reakční dobu, zvýšit výtěžek či zlepšit a usnadnit někdy mnohdy 

obtížnou separaci produktu a v neposlední řadě je použití IL jako sorpční prostředí pro 

vydělování oxidu uhličitého z proudu spalin.  

 V teoretické části se práce zabývá přípravou a vlastnostmi iontových kapalin. Cílem 

experimentální části mé bakalářské práce je příprava fluorovaných iontových kapalin na bázi 

chinolinia, isochinolinia a tetrahydrochinolinia s využitím působení mikrovlnného pole a 

jejich charakterizace. 
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1. Teoretická část 

1.1Iontové kapaliny, vlastnosti a využití 

 Jako iontové kapaliny (dále IL) označujeme látky, které se skládají z organického 

kationtu a anorganického či organického aniontu a mají teplotu tání pod 100°C. Nízké teploty 

tání IL jsou dány jejich složením. Kombinace většího asymetrického organického kationtu 

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

výsledné iontové kapaliny. V některých případech jsou rovněž anionty poměrně velké a 

mohou hrát velkou roli při snižování teploty tání. V současnosti existují IL, které jsou kapalné 

i za laboratorní teploty, tzv.: RTIL´s (room temperature ionic liquids), jejich kapalnost je 

možné vysvětlit porovnáním molekuly RTIL´s s např.: NaCl. [1] 

 

Molekuly RTIL jsou v porovnání s NaCl: 

 dál od sebe → nižší energie → nižší bod tání (energetický faktor) 

 neskladné (entropický faktor) 

 dipolárnější, „měkčí” snáze se navzájem solvatují, mikroagregace [2] 

 

 Mezi hlavní výhody IL patří zejména prakticky nulová tenze par a s tím spojená i 

jejich velmi nízká těkavost, vysoká termostabilita (podle složení 350-450°C), nízká toxicita, 

nehořlavost, velmi široké teplotní rozmezí, v němž jsou kapalné a unikátní solvatační 

vlastnosti. IL jsou složeny z kladně a záporně nabitých iontů, zatímco voda a organická 

rozpouštědla jsou složeny z molekul. 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. [3] 

Tab. 1 Iontové kapaliny vs. organická rozpouštědla [4] 

 Organické rozpouštědlo Iontová kapalina 

Počet >1000 <1.000.000 

Katalytické vlastnosti Vzácné Časté, laditelné 

Chiralita Vzácná Častá, laditelná 

Tlak par Clausiova-Clapeyronova r. zanedbatelný 

Laditelnost vlastností Omezená Velmi dobrá 

Cena Obvykle nízká 2-100 x běžných rozpouštědel 
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 V 70. letech byl iniciován výzkum sloučenin, které by měly iontový charakter a přitom 

i nízkou teplotu tání. Tuto podmínku obecně splňují soli, v nichž nemůže docházet ke 

koordinaci mezi kationtem a aniontem. Podmínku splňují soli, v nichž jsou oba ionty objemné 

a jejichž náboj je delokalizován. Mezi kationty splňující výše uvedené podmínky patří 

zejména sloučeniny obsahující kvarterní atom dusíku (pyridinové, imidazoliové, thiazoliové, 

amoniové a pyrrolidiniové soli) nebo fosforu (fosfoniové soli) či síry (sulfoniové soli). Jako 

nekoordinující anionty nejčastěji vystupují tetrachloroaluminát, tetrafluoroborát, 

hexafluorofosfát, ale také nitrát, acetát, trifluoracetát, trifluormethansulfonát, tosylát a další 

anionty. Příklady iontů vytvářejících iontové kapaliny jsou uvedeny na obr. 1 a 2. [3] 

 

Obr. 1 Příklady kationtů vytvářející IL  Obr.2 Příklady aniontů vytvářejících IL 

 

 Významná je skutečnost, že lze nastavit vlastnosti vhodnou kombinací anion/kation. 

Existuje velké množství kombinací různých kationtů a aniontů. Počet kombinací různých 

druhů kationtu a aniontu se odhaduje na 10
18

. Různé kombinace iontů dávají příležitost 

variabilitě fyzikálních a chemických vlastností IL. Malé změny v typech iontů mohou vést k 

výrazné změně fyzikálně-chemických vlastností (např. superkyselost, zásaditost, hydrofilnost 

či hydrofobnost). Obvykle anion řídí mísitelnost s vodou, ale kation má také vliv na 

hydrofóbnost nebo na schopnost vytvářet vodíkové vazby. 

 

1.1.1Vlastnosti iontových kapalin  

 Mají nízkou tenzi par a jsou snadno uchovatelné 

 Dobrá termická stabilita umožňuje provádět v iontových kapalinách reakce vyžadující 

vysokou teplotu (nad 200°C) 

 Jsou schopné rozpouštět širokou škálu organických, anorganických a organokovových 

sloučenin 

 Slouží jako dobré medium k rozpouštění plynů jako H2, CO, O2 a CO2 
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 Rozpustnost iontových kapalin závisí na povaze kationu a anionu 

 Obecně se nekoordinují s kovovými komplexy, enzymy  

 Mnoho iontových kapalin může být uchováno bez rozkladu po dlouhý čas 

 Vykazují vysoký potenciál pro enantioselektivní reakce, výrazný vliv na reaktivitu  

a selektivitu díky jejich polárním a nekoordinačním reakcím 

 Vlastnosti lze ovlivnit délkou alkylových řetězců a povahou doprovodného anionu 

 Např. viskozita je ovlivnitelná rozvětveností a kompaktností alkylového řetězce  

a záměnou anionu, závisí na složení iontových kapalin, viskozita klesá v pořadí  

Cl
- 
> PF6

- 
> BF4

- 
> (CF3SO2)2N  NO3

- 
>NTF2 

 hustota klesá v pořadí (CF3SO2)2N > BF4
- 
> PF6

-
 

 termostabilita klesá s velikostí aniontu v pořadí (CF3SO2)2N > BF4
- 
> PF6

- 
> Cl

ˉ
 

 rozpustnost: imidazolium hexafluorofosfáty a bis(trifluoromethylsulfonyl) imidy jsou 

s vodou nemísitelné, halogenidy, nitráty, acetáty a trifluoracetáty jsou s vodou 

mísitelné úplně, přechod tvoří tetrafluoroboráty a trifluormethansulfonáty, 

 chloroalumináty se již se stopami vody rozkládají na produkty hydrolýzy 

 Používají se jako rozpouštědla nebo jako katalyzátory reakcí 

 Jsou „superkyselé”, pKa -20 

 Iontové kapaliny slouží jako Broenstedtovské, Lewisovské, Franklinovské 

a „superkyselé“ katalyzátory 

 Snadno komerčně dostupné a lehce připravitelné [5] 

 

1.1.2 Využití iontových kapalin 

 Sečteme-li všechna pozitiva, potom využití iontových kapalin jako prostředí pro 

uskutečnění chemických reakcí se přímo nabízí. Jsou vhodné jako náhrada za organická 

rozpouštědla, jejichž těkavost je spojena s uvolňováním škodlivin do ovzduší. Jedinou 

nevýhodou iontových kapalin je jejich vysoká viskozita v porovnání s běžnými organickými 

rozpouštědly. Viskozita iontových kapalin se pohybuje v rozmezí 35 a 500 mPas, (viskozita 

vody je 0,9 mPas a viskozita glycerolu asi 150 mPas). Viskozita se mění s teplotou a je 

ovlivněna přítomností nečistot. Nicméně i přes tento nedostatek jsou iontové kapaliny jako 

náhrada organických rozpouštědel velmi perspektivní a skýtají široké využití. Celá řada reakcí 

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

organickými rozpouštědly. Mnohdy se může stát výhodou také možnost recyklace, či 
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snadnější izolace produktu ze směsi. Iontové kapaliny mohou také sloužit k separaci plynných 

i kapalných směsí, tím získávají využití v chromatografii. [7]
 

 

1.2 Syntéza iontových kapalin 

 Při přípravě iontových kapalin lze obecně použít tři různé přístupy, jejichž společným 

krokem je kvarternizace nukleofilního atomu – nejčastěji dusíku. Pokud je aniont obsažený 

v iontové kapalině zároveň dobrou odstupující skupinou při nukleofilních substitucích (triflát, 

tosylát apod.), vzniká iontová kapalina v jednom kroku ”one pot”. Při přípravě iontových 

kapalin obsahujících nekoordinující anorganické anionty je nutné použít dvoukrokové 

metody. V prvním kroku se provede kvarternizace alkylhalogenidem a v druhém záměna 

halogenidového aniontu. Hybnou silou této záměny je obvykle nerozpustnost jednoho 

z produktů v daném rozpouštědle (požadované iontové kapaliny nebo vznikající anorganické 

soli) nebo Lewisova neutralizace. Záměnu aniontu lze rovněž provést na iontoměničích, avšak 

tento způsob je méně užívaný. [3]
 

 

 

Obr.3 Schéma syntézy iontových kapalin převzato z [8] 
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1.2.1 Tradiční metoda syntézy IL 

 Tato jednoduchá syntéza je vhodná pro syntézy v malém měřítku tedy pro užití 

v laboratorních podmínkách. Dlouhá doba syntézy, velké množství vytvořeného odpadního 

rozpouštědla spolu s nutností přebytku halogenalkanu patří mezi nevýhody metody. Syntéza 

se provádí zahřívání reakční směsi pod refluxem v atmosféře suchého dusíku, ve které je 

podpořena příprava bezbarvých IL a zároveň se tak zabrání i tvorbě hydratovaných 

halogenidových solí.[8] 

 

Obr. 4Schéma aparatury pro přípravu halogenidové soli převzato z [8] 

1.2.2Syntéza iontových kapalin podporovaná ultrazvukem 

 Podpora chemických reakcí ultrazvukem je díky fyzikálnímu jevu zvanému kavitace, 

což je tvorba, růst a prudký pokles bublin v kapalině. Pokles nebo imploze takovýchto bublin 

vede k fyzikálním jevům, které zahrnují tvorbu lokalizovaných "hospots" v elastické kapalině 

a zmenšení velikosti částic. V pojmu syntézy iontových kapalin, tvorba "hospots" se přiklání 

ke kvarternizaci, zatímco zmenšení velikosti částic se přiklání nejen ke kvarternizaci, ale i k 

podvojné záměně V přibližně ve stejné době, kdy byla popisována syntéza iontových kapalin 

s užitím mikrovln, se začínala provádět syntéza za pomocí ultrazvuku. Jedná se o rychlou 

syntézu s velkou energetickou účinností bez nutnosti použití rozpouštědla, během syntézy 

dochází k rozkladu iontových kyselin a zbarvení iontových kapalin.[8] 
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1.2.3Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném poli 

 Mikrovlnná asistovaná organická syntéza (MAOS) je známá od roku 1986. Tato 

"netradiční" metoda nabízí možnost použití v širokém spektru aplikací. MAOS umožňuje 

velmi efektivní způsob urychlení průběhů mnoha organických reakcí a produkci vysokých 

výtěžků s vyšší selektivitou. MAOS 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. [6] 

 Mikrovlnné záření je forma elektromagnetické energie o nižší frekvenci nacházející se 

na konci elektromagnetického spektra (300 MHz-300GHz). Mikrovlnný (dielektrický) 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. [6] 

 Mikrovlnný ohřev je tvořen dvěma mechanismy:dipólovou rotací a iontovou 

vodivostí. Mikrovlnný ohřev dipólovou rotací se obvykle odehrává u molekul s vysokými 

dielektrickými konstantami nebo u molekul majících stálý dipólový moment, kdy pod vlivem 

mikrovlnného pole rychle mění svoji orientaci. Ohřev mechanismem iontové vodivosti se 

vyskytuje, protože ionty přítomné v reakčním médiu jsou schopny pod vlivem elektrického 

pole mikrovlnného záření, vedoucí ke zvýšení rychlosti srážek, tudíž rapidní přeměnu 

kinetické energie do ohřevu. [8,9] 

 

Obr.5 Schéma mechanismů mikrovlnného ohřevu (i) iontová vodivost, (ii) dipólová rotace

 převzato z[8] 
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 Podpora syntézy halogenidové soli IL užitím mikrovlnného záření je zvýhodňována 

iontově-vodivým mechanismem, jelikož iontové kapaliny absorbují mikrovlnné záření 

excelentně.[8] 

 

Využívání mikrovln v laboratořích má mnohé výhody: 

 

I. Rychlost reakcí 

 syntézy ve velmi krátkém čase (několik minut) 

 rychlý „screening“ molekul 

II. Reprodukovatelnost 

 zlepšení čistoty produktu 

 dokonalejší teplotní homogenita 

 vynikající přenos energie 

III. Produktivita a náklady 

 vyšší výtěžky reakcí 

 syntézy s malými objemy rozpouštedel nebo bez rozpouštědel 

IV. Bezpečnost 

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

 syntézy za normálního (atmosférického) tlaku 

V. Teplotní aspekt 

 dosažení vysoké a homogenní teploty 

 žádné lokální přehřívání 

 minoritní rozklad produktu a omezení sekundárních reakcí [10] 

 

Analýza syntézy podporovaná mikrovlnným zářením: 

 silné stránky: rychlost, energetická účinnost, větší měřítko, bezrozpouštědlová syntéza 

 slabé stránky: zbarvení iontových kapalin, drahá aparatura, rozklad iontových kyselin 

 příležitosti: vývoj procesu šetrného k životnímu prostředí, návrh reaktoru, inteligentní 

 vlastnosti 

 hrozba: nákladná operace, bezpečnostní kontrola, monitorování in-situreakce[8] 
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 Současné studie ukazují na syntézy iontových kapalin zároveň prováděných s užitím 

mikrovln a ultrazvuku[8]. Tato metoda sebou nese výhody i nevýhody syntézy podporované 

jak mikrovlnným ohřevem, tak i ultrazvukem. 
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2. Experimentální část 

2.1 Způsob označování produktů 

 

  

 

 

Obr. 6Značení připravených solí 

např.: H Ch BF4 H2O 2 P - vodná fáze hexylchinolinium tetrafluorborátu připraveného  

   v acetonu po přídavku LiBF4. 

 

2.2 Použité chemikálie 

1-brombutan bezbarvá kapalina charakteristického zápachu ve vodě rozpustná; F,N,Xi 

  výrobce Merck Chemicals 

1-bromhexan  bezbarvá kapalina charakteristického zápachu ve vodě rozpustná; F, Xi 

  výrobce Merck Chemicals 

chinolin nažloutlá kapalina charakteristického zápachu ve vodě rozpustná; Xi, Xn, N

  výrobce Merck Chemicals 

isochinolin nahnědlá olejovitá kapalina ve vodě nerozpustná; T ; výrobce Merck Chemicals 

aceton  bezbarvá hořlavá kapalina specifického zápachu, neomezeně mísitelná 

  s vodou; F, Xi; výrobce Penta 

K2Cr2O7 oranžová krystalická látka ve vodě rozpustná; N, O, T 
+
; výrobce Lach-Ner 

CH2Cl2 bezbarvá těkavá kapalina nasládlého zápachu; Xn; výrobce Chromoservis 

KCl  bílá krystalická látka ve vodě rozpustná; výrobce Chemapol 

      

alkyl 

oniová sůl 
anion 

fáze příprava 

přídavek 
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LiBF4  bílá krystalická látka ve vodě rozpustná; O     

  výrobce Hichem spol. s.r.o. 

CF3COOAg nahnědlá krystalická látka ve vodě rozpustná; Xi, N; výrobce Merck Chemicals 

1,2,3,4-tetrahydrochinolin bezbarvá až nažloutlá kapalina ve vodě rozpustná; Xi 

    výrobce Acros Organics 

2.3 Použité aparatury 

Aparatura pro kvarternizaci 

 Jedná se o poměrně jednoduché zařízení, které bylo získáno úpravou běžné komerční 

mikrovlnné trouby (obr. 5). Je schopné několikanásobně zkrátit dobu potřebnou pro 

kvarternizaci a tím velmi usnadnit přípravu iontové kapaliny. Vlastní aparatura se skládá 

z Erlenmayerovy baňky, zpětného chladiče, trubice pro přívod dusíku, laboratorního stojanu a 

upravené mikrovlnné trouby. Na Erlenmayerovu baňku s reakční směsí se v mikrovlnné 

troubě nasadí zpětný chladič. Trubice pro přívod dusíku se ponoří do směsi, nastaví se 

potřebný průtok plynu a je vše připraveno pro vlastní kvarternizaci metodou mikrovlnného 

ohřevu. Na mikrovlnné troubě se nastaví požadovaný výkon a spustí se ohřev. Sledováním 

průběhu reakce je možné kontrolovat průběh a ukončení reakce. 

 

Obr. 7Aparatura pro kvarternizaci převzato z [10] 
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Aparatura pro iontovou výměnu 

 Iontová výměna jsem prováděl v Erlenmayerově baňce umístěné na elektromagnetické 

míchačce s možností zahřívání. 

 

Obr. 8Modifikace aniontu iontovou výměnou 

Aparatura pro přečišťování produktu 

 Po modifikaci aniontové části se produkt extrahuje pomocí CH2Cl2 a k intenzivnímu 

styku fází se používá třepačka. Produkt se z methylenchloridové fáze získává pomocí vakuové 

rotační odparky. 

 

Obr. 9 Třepačka Vibramax 100 
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Obr. 10 Rotační vakuová odparka 

 

2.4 Syntéza IL 

Syntézu zvolených IL je možné popsat rovnicemi: 

N

N

+ R - Br

N
+

R

mikrovlny

Br
-

+ R - Br

Br
-N

+

R

mikrovlny

H
N

+ R - Br
mikrovlny

H
N

+

R

Br
-
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Modifikaci aniontové části připravených IL lze charakterizovat rovnicemi: 

N
+

R

Br
- N

+

R

BF4

-

Br
-N

+

R N
+

R

BF4

-

H
N

+

R

Br
-

H
N

+

R

BF4

-

+  LiBF4

- LiBr

+ LiBF4

- LiBr

+ LiBF4

- LiBr
 

N
+

R

Br
- N

+

R

CF3COO
-

+ CF3COOAg

- AgBr

 

Br
-N

+

R N
+

R

CF3COO
-+ CF3COOAg

- AgBr
 

 

 

2.4.1Kvarternizace 

2.4.1.1Syntéza IL na bázi alkylchinolinových solí 

 Při přípravě solí na bázi chinolinia jsem jako výchozí látky použil 1-brombutan, 1-

bromhexan a chinolin. Při výpočtu potřebného objemu reaktantů jsem vycházel z poměru 

látkových množství výchozích látek 1 mol alkylhalogenidu : 1,1 mol aminu. Provedl jsem 
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výpočet objemů všech látek potřebných pro kvarternizaci. Podmínkou bylo, aby celkový 

objem reakční směsi nepřesahoval objem 50 ml. 

Tab. 2 Navážky výchozích látek pro kvarternizaci 

Iontová kapalina Halogenalkan Oniová sůl Celkový objem 

V(ml) n(mol) V(ml) n(mol) V (ml) 

N-butylchinolinium bromid 21,58 0,20 26,07 0,22 47,65 

N-hexylchinolinuim bromid 23,32 0,17 21,72 0,18 45,03 

N-butylisochinolinum bromid 21,58 0,20 26,07 0,22 47,65 

N-hexylisochinolinium bromid 23,32 0,17 21,72 0,18 45,03 

N-butyltetrahydrochinolinium bromid 21,58 0,20 27,62 0,22 49,42 

N-hexyltetrahydrochinlinuium bromid 23,32 0,17 23,02 0,18 46,34 

 

Příklad výpočtu potřebného objemu reakční směsi: 

      V     (1) 

V…objem reaktantu [ml] 

n… látkové množství reaktantu [mol] 

M… molární hmotnost reaktantu [mol] 

ρ… hustota reaktantu [g/cm
3
] 

 Odpipetoval jsem vypočtené množství složek reakční směsi a obě látky kvantitativně 

převedl do 100 ml Erlenmayerovy baňky. Baňku se směsí jsem vložil do upravené komerční 

mikrovlnné trouby Panasonic (typ NN-GD556W) se zpětným chladičem. Jelikož aparatura 

není přizpůsobena pro míchadlo, zavedl jsem do směsi trubici, kterou proudil dusík. Směs tak 

byla promíchávána a zároveň chráněna před vzdušným kyslíkem. Poté jsem směs v inertní 

atmosféře zahříval mikrovlnným zářením tak dlouho, dokud se nevytvořily dvě fáze, které se 

po určité době spojily v jednu. Jakmile došlo k vytvoření jediné fáze, ukončil jsem vyhřívání a 

baňku z mikrovlnné trouby vyjmul. 
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Tab. 3 Použité výkony ohřevu a doby zahřívání jednotlivých reakčních směsí 

Iontová kapalina Min. výkon 

(s) 

250W 

(s) 

440W 

(s) 

Max. výkon 

(s) 

N-butylchinolinium bromid - 73  600 - 

N-hexylchinolinuim bromid - - 254 - 

N-butylisochinolinum bromid - 231 72  - 

N-hexylisochinolinium bromid 303 111 - - 

N-butyltetrahydrochinolinium 

bromid 

- 300 103 - 

N-hexyltetrahydrochinolinium 

bromid 

165 1205 637 30 

 

2.4.1.2 Syntéza iontových kapalin na bázi alkylisochinoliniových a 

alkyltetrahydrochinoliniových solí 

 Při přípravě IL na bázi isochinolinia a tetrahydrochinolinia jsem vycházel ze stejného 

postupu i stejného poměru látkových množství alkylhalogenidu a onivé soli jako při přípravě 

alkylchinoliniových solí. Přípravu soli na bázi pyridinia jsem neprováděl, tyto soli byly již na 

katedře připraveny dříve [10]. 

2.4.2 Modifikace aniontové části 

 Iontová záměna se provádí reakcí připravených bromidových solí se 

solemi požadovaných aniontů (nejčastěji Li
+ 

a Ag
+
). Prováděl jsem záměnu Br

ˉ 
za BF4

ˉ
 

(postup 1 a 2) a CF3COO
ˉ
 (postup 3). 

Postup 1 

 Vypočtenou navážku připravené oniové soli, která odpovídala látkovému množství 

0,01 mol, jsem rozpustil ve 20 ml destilované vody, poté jsem navážil 0,01 mol LiBF4 a 

rozpustil ji v 10 ml destilované vody. Tyto roztoky jsem kvantitativně převedl do kulaté 

baňky s plochým dnem a s míchadlem, vzniklou směs jsem za stálého míchání zahříval na 

40°C po dobu 6. hodin. 
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Postup 2 

 V kulaté baňce s plochým dnem jsem ve 30 ml acetonu rozpustil 0,01 mol onivé soli a 

stejné látkové množství LiBF4. Tuto směs jsem nechal míchat při laboratorní teplotě po dobu 

24 hodin. 

Postup 3 

 Tento postup jsem využíval při záměně iontu Br
ˉ 
za CF3COO

ˉ
. Podmínkou modifikace 

bylo omezení navážky CF3COOAg na hmotnost 2 g a výchozí poměr látkových množství 

reaktantů 1:1. Modifikaci jsem prováděl stejným způsobem, jenž je popsán postupem 1. 

Jediná změna v postupu se týkala teploty reakční směsi. V tomto případě se jednalo o reakci 

za laboratorní teploty. 

2.4.3Přečišťování solí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 11Schéma přečišťování BF4
ˉ
 amoniových solí 

   

 Po ukončení procesu modifikace aniontu, jsem prováděl přečišťování získaných 

aniontů daných amoniových solí dvěma způsoby, které závisely na použitém rozpouštědle při 

BF4
-
 amoniová sůl 

příprava v H2O 

+CH2Cl2 + H2O 

1. podíl IL 
+CH2Cl2 +LiBF4

- 

2. podíl IL 
+CH2Cl2 

3. podíl IL vodná fáze 

příprava v acetonu 

+CH2Cl2 + H2O 

 

1. podíl IL 

 

2. podíl IL vodná fáze 
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modifikaci aniontové části. Při přečišťování jsem kladl důraz na maximální výtěžek čistého 

produktu a zároveň na co nejmenší obsah nezreagovaného bromidu soli ve vodné fázi.  

Přečišťování fluorované IL připravené postupem 1 (ve vodě) 

 Ke směsi po modifikaci aniontu jsem přidal 50 ml CH2Cl2, 50 ml destilované vody a 

v dělící nálevce třepal. Poté jsem oddělil CH2Cl2 fázi s rozpuštěným produktem od fáze 

vodné, která obsahovala rozpuštěný nezreagovaný bromid soli. K vodné fázi jsem poté přidal 

0,01mol LiBF4
-
 a 50 ml CH2Cl2. Tuto směs jsem nechal několik hodin třepat.  

 Produkt jsem z CH2Cl2 fáze získal odpařením rozpouštědla na vakuové rotační 

odparce, získal jsem tedy 1. podíl fluorované IL. Třepanou vodnou fázi s CH2Cl2  fází jsem 

rozvrstvil v dělící nálevce a 2. podíl produktu jsem získal stejným způsobem pomocí odpaření 

CH2Cl2. Pomocí UV/VIS spektroskopie byl stanoven nezreagovaný bromid soli. Obsahovala-

li vodná fáze i po této operaci nezreagovaný bromid soli, opakoval jsem postup vedoucí k 3. 

podílu produktu. 

Přečišťování fluorované IL připravené postupem 2 (v acetonu) 

 Ke směsi po modifikaci aniontu jsem přidal 50 ml CH2Cl2, 30 ml destilované vody.  

Směs jsem nechal několik hodin třepat na třepačce. Poté jsem postupoval stejně jako při 

čištění fluorovaných solí připravených ve vodě, tedy pomocí postupu 1.  

Přečišťování fluorované IL připravené postupem 3 (ve vodě) 

 Postup operace je shodný s postupem 1. Liší se pouze použitou chemikálií pro 

modifikaci, kterou je v tomto případě CF3COOAg.Po přečištění jsem rozpustil produkty v 50 

ml CH2Cl2 a smísil dohromady všechny podíly stejných solí připravených ve vodě i v acetonu 

a odstranil rozpouštědlo za vakua vodní vývěvy (30 torr). 

2.5 Charakterizace produktů 

 Získané IL byly charakterizovány pomocí spektrálních metod UV-VIS a IČ 

spektroskopie, stanovena teplota tání a posouzena jejich rozpustnost ve vybraných  polárních 

a nepolárních rozpouštědlech (voda, aceton, n-hexan). U bromidů byla ověřena čistota na 

základě stanovení obsahu bromidových iontů a porovnání s teoretickým obsahem. U 

tetrafluoroboritanových kvartérních solí byla rovněž sledována stabilita jejich vodných 

roztoků. 
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2.5.1Teplota tání 

 Teplotu tání připravených solí jsem stanovil na bodotávku Büchi (obr.12). Každý 

vzorek byl měřen dvakrát. Přístroj byl předem kalibrován postupem dle manuálu. Vzorky 

byly plněny do skleněných kapilár průměru 2 mm.      

    

 

Obr.12BodotávekBüchi 

2.5.2 Rozpustnost produktů 

 Provedl jsem zkumavkový test. Do zkumavky jsem odpipetoval vždy 1 ml 

rozpouštědla a přidal na špičce špachtle malé množství soli (cca 0,005 g). Rozpouštění jsem 

pozoroval proti bílému pozadí. Výběr rozpouštědel vycházel z obvyklých způsobů jejich 

hodnocení[11] a jsou uvedena v tab. 4. Hodnocení rozpouštědel pomocí relativní permitivity 

patří k nejčastějším způsobům posuzování jejich polarity. Pro účely hodnocení vlivu 

rozpouštědla se používá rovněž jako charakteristiky kohezní energie Hildebrandův 

rozpouštědlový parametr δH. 
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Tab. 4Charakteristiky použitých rozpouštědel 

Rozpouštědlo εr
x)

 δH 

(MPa
1/2

) 

μ  

(D)
xx)

 

n-heptan 1,924 15,1 0 

dichlormethan 8,93 20,4 1,58 

aceton 20,70 20,2 3,0 

voda 78,39 47,9 1,84 

x)
   při 20°C  

xx) 
1D = 3,335.10

-30
C.m 

2.5.3 Spektroskopie UV/VIS 

 Abych mohl sledovat průběh operací přečišťování IL po stránce kvantitativní, zvolil 

jsem metodu UV/VIS spektrometrie, neboť kationty všech mnou připravených IL vykazují 

charakteristickou absorpci. 

 Byla sejmuta spektra připravených IL ve vodných roztocích na spektrofotometru 

Shimadzu UV-1800 a stanoveny hodnoty molárních absorpčních koeficientů. K tomu bylo 

využito Lambert-Beerova zákona  

      Aλ= ελ.c.l,     (2) 

kde ε
λ 

je molární absorpční koeficient při dané vlnové délce a charakterizuje danou látku. 

Známe-li A (T) a ελ, jsme schopni velmi přesně stanovit obsah analytu ve vzorku. 

Spektrometrie UV/VIS byla použita ke sledování procesu čištění produktů. Byla stanovena 

koncentrace oniových solí ve vodné fázi. 

Postup stanovení ελ 

 Na analytických vahách jsem odvážil IL a v odměrné baňce rozpustil v destilované 

vodě a doplnil po značku. Z takto připraveného základního roztoku jsem dalším ředěním 

připravil roztoky ke stanovení ε
λ
 . Roztoky jsem převedl do křemenné kyvety tloušťky 1 cm. 

Spektra jsem snímal v rozsahu vlnových délek 400 až 200 nm proti kyvetě naplněné 

redestilovanou vodou. 
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Stanovení obsahu IL ve vodné fázi 

 Z podílů vodné fáze po roztřepávání (viz schéma na obr.10) jsem odebral 5 ml vzorku, 

převedl do odměrné baňky 50 ml a doplnil po rysku redestilovanou vodou. Vzorek jsem 

naplnil do křemenné kyvety a sejmul spektrum v rozsahu vlnových délek 400 až 200 nm. Ve 

zvolených maximech byly automaticky odečteny absorbance. Přesáhla-li absorbance vzorku 

ve sledovaném spektrálním rozsahu hodnotu čtyři, provedl jsem další naředění tak, aby nebyla 

uvedená hodnota absorbance překročena. Měření bylo prováděno proti srovnávací kyvetě 

naplněné redestilovanou vodou. Obsah oniové soli jsem určil výpočtem z Lambert-Beerova 

zákona (2). 

2.5.4 Infračervená spektroskopie 

 Přehledová spektra IL v oblasti 500-4 000 cm
-1

 byla sejmuta technikou ATR s 

použitím germaniového krystalu na FT-IR přístroji PERKIN ELMER System 2000. 

Infračervenou spektroskopii jsem použil pro prokázání přítomnosti vody v připravených 

solích. 

2.5.5 Stanovení bromidů 

2.5.5.1 Postup dle Mohra 

 Čistotu připravených bromidů jsem ověřil argentometrickým stanovením obsahu 

bromidu v příslušných IL metodou dle Mohra a porovnáním výsledku s teoretickým obsahem. 

Jedná se o stanovení založené na srážecí reakci za vzniku málo rozpustné soli AgBr. Jako 

indikátor se používá K2Cr2O7, který vytvoří s nadbytkem odměrného roztoku málo 

rozpustnou červenohnědou sraženinu Ag2Cr2O7. Faktorizaci odměrného roztoku jsem provedl 

pomocí chloridu draselného. 

 

(3) 

(4) 

Pomůcky 

Byreta, pipety, titrační baňka, odměrné baňky, předvážky, analytické váhy. 

 

Ag++Brˉ AgBr   

              2Ag++Cr2O7
2- Ag2Cr2O7 



31 
 

Chemikálie 

odměrný roztok AgNO3  ( c=0,1 mol/dm
3
) 

vodný roztok indikátoru K2CrO4(5%) 

destilovaná H2O (prostá chloridů a bromidů)  

KCl, p.a. 

Postup stanovení 

 Do dvou titračních baněk jsem navážil určité množství IL soli. Navážku jsem rozpustil 

ve100 ml destilované vody, přidal 1 ml 5 % K2Cr2O7 a titroval odměrným roztokem AgNO3 o 

přesné koncentraci.  

Faktorizace AgNO3 

 Navážku základní látky KCl jsem rozpustil v 50 ml destilované vody, přidal jsem 1 ml 

připraveného 5 % roztoku K2Cr207.  Tuto směs jsem titroval roztokem AgNO3 do bodu 

ekvivalence. Stanovení jsem dvakrát opakoval. Z průměrné spotřeby jsem vypočetl skutečnou 

koncentraci odměrného roztoku. 

Výpočet skutečné koncentrace odměrného roztoku AgNO3 

     c [AgNO3] = 
     

   (5) 

c…koncentrace AgNO3[mol/dm
3
] 

m…navážka KCl [g]  

V…spotřeba AgNO3 [dm
3
] 

M…molární hmotnost KCl [g/mol] 

 

Výpočet obsahu bromidů v IL 

     mBr = MBr . VAgNO3 . cAgNO3    (6) 

      % Br =     (7)

mBr... ……obsah bromidů ve vzorku [g] 

MBr… …..molární hmotnost Br [g/mol] 

VAgNO3… spotřeba AgNO3 [dm
3
] 

cAgNO3… koncentrace AgNO3[mol/ dm
3
] 

ms….….navážka soli [g] 
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Výpočet teoretických % Br 

     Teoret. % Br     (8) 

M(IL) … molární hmotnost IL soli[g/mol] 

M(Br)… molární hmotnost bromu [g/mol] 

2.5.5.2 Stanovení bromidů potenciometrickou titrací 

 Tento postup stanovení jsem použil pro stanovení bromidů ve vodných podílech při 

čištění IL solí. 

Přístrojové vybavení 

Laboratorní multimetr 3430 MultiLine IDS firmy WTW, kombinovaná Ag-merkurosulfátová 

elektroda firmy Hannach. 

Postup 

 Použil jsem stejný odměrný roztok jako v předchozím stanovení. Pouze indikaci jsem 

prováděl potenciometricky s použitím stříbrné elektrody v kombinaci s merkurosulfátovou 

elektrodou a multimetrem pH/Cond340i.Zapojení uvádím na obr. 13.  

 

Obr. 13 Potenciometrická titrace převzato z [21] 
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 Graficky jsem vynesl závislost napětí na spotřebě odměrného roztoku. Bod 

ekvivalence jsem určil z titrační křivky grafickou metodou (viz obr. 14). Bod ekvivalence 

jsem určil pomocí dvou rovnoběžek, které byly tečnami titrační křivky a třetí rovnoběžky, 

která je vedena uprostřed mezi výše uvedenými. Tato protne titrační křivku v bodě 

ekvivalence. 

    

 

Obr. 14 Grafické určení bodu ekvivalence 

2.5.6 Měření  pH 

 U IL rozpustných ve vodě jsem změřil pH jejich roztoků. Za tím účelem jsem připravil 

vzorky o koncentraci 0,l mol/dm
3
. Měření jsem prováděl na laboratorním multimetru 

pH/Cond340i firmy WTW s použitím kombinované skleněné a kalomelové elektrody Theta 

90 (biv), typ HC. Dvoubodovou kalibraci přístroje jsem provedl s použitím komerčních pufrů 

o pH= 4 a 7 od firmy WTW.  Měření pH jsem opakoval znovu po 5 hod. a ještě jednou po 24 

hodinách a sledoval změny. 

2.5.7 Měření vodivosti 

 Vodivostní měření jsem prováděl na laboratorním multimetru pH/Cond 340i firmy 

WTW s použitím vodivostní cely dodávané k tomuto přístroji. Přístroj umožňuje současný 

odečet teploty proměřovaného vzorku. Měření předcházela kalibrace vodivostní cely pomocí 

roztoku KCl o známé měrné vodivosti. Po odečtení vodivosti  GKCl jsem vypočetl 

geometrickou konstantu K ponorné elektrody ze vztahu: 

                         (9) 

Hodnoty specifické vodivosti standardních roztoků KCl jsou uvedeny v tab. 5. 
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Tab. 5Hodnoty specifické vodivosti roztoků KCl 

 

 U vodných roztoků IL jsem určil jejich molární měrnou vodivost  Λ (S.m
2
mol

−1
) pro 

koncentraci 0,1 mol/dm
3
 

           (10) 

kde  ζ (S · m
−1

) je měrná vodivost a c (mol · dm
−3

) je koncentrace. 
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3. Výsledky a diskuze 

3.1 Poznatky o syntéze 

 Příprava IL na bázi chinolinu, isochinolinu a 1,2,3,4-tetrahydrochinolinu zahrnovala 

kvarternizaci pomocí butyl- a hexylbromidu v mikrovlnném poli a následnou modifikaci 

aniontové části podvojnou záměnou, kterou byly získány tetrafluoroboráty a trifluoracetáty. 

Výtěžnosti bromidů uvádím v tab. 6, tetrafluoroborátů a trifluoracetátů v tab. 7. 

Tab. 6 Výtěžnost produktů kvarternizace 

 

Sůl 

Teoretický 

výtěžek 

(g) 

Praktický 

výtěžek 

(g) 

Výtěžnost 

 

(%) 

N-butylchinolinium bromid 55,82  41,10  73,63  

N-hexylchinolinium bromid 50,87 32,40 68,81 

N-butylisochinolinium bromid 55,82  43,25 g 77,48 

N-hexylisochinolinium bromid 51,08  33,20 g 65,00  

N-butyltetrahydhochinolinium bromid 56,71  43,36 g 76,46  

N-hexyltetrahydrochinolinium bromid 51,62  29,62 g 57,38  

 

 Kvarternizace s brombutanem probíhala u všech použitých aminů s mírně vyšším 

výtěžkem než s bromhexanem. Nejvyšší výtěžnost kvarterních bromidů poskytoval pro oba 

alkylbromidy isochinolin. Vysvětlení v rozdílech reaktivity u chinolinu a isochinolinu mohou 

poskytnout rozdíly v elektronové hustotě na dusíku. Oba heterocykly se chovají jako terciární 

aminy. V molekule chinolinu a isochinolinu jsou všechny atomy v kruzích v hybridizaci sp
2
, 

podobně jako u pyridinu, nehybridizované p-orbitály vytvoří delokalizovaný π-elektronový 

systém (obr. 15).  

 

Obr. 15 Molekulové orbitaly pyridinového kruhu převzato z [15] 
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 Volný elektronový pár na dusíkovém atomu se neúčastní delokalizovaného π-

elektronového aromatického systému. Publikované elektronové hustoty pro chinolin a 

isochinolin získané použitím Hückelovy metody[14] jsou uvedeny na obr. 16. 

 

Obr. 16 Elektronové hustoty chinolinu a isochinolinu převzato z[14] 

1,2,3,4-tetrahydrochinolin je sekundární amin. Elektronová hustota na dusíku koresponduje 

zhruba s bazicitou aminů. V tab. 7 jsou uvedeny hodnoty pak pro konjugované kyseliny 

použitých aminů. Pro bazicitu platí následující pořadí:  

isochinolin >1,2,3,4-tetrahydrochinolin > chinolin 

Tedy nejsilnější bází je  isochinolin a nejslabší chinolin. Rozdíly však nejsou nějak významné. 

Tab.7 Vlastnosti použitých aminů 

Amin Mr pKa Tv 

(°C) 

Tt 

(°C) 

ρ  

(g.cm
-3

) 

εr μ 

(D) 

chinolin 129,17 4,97 237,7 -15,6 1,095 9,00 2,29 

isochinolin 129,17 5,37 243 26,5 1,090 10,7 2,60 

1,2,3,4-tetrahydrochinolin 133,17 5,09 250 15-17 1,006 - - 

 

 Zatímco bazicita charakterizuje afinitu báze k velmi malé částici protonu, při ataku 

objemné elektrofilní částice budou hrát roli rovněž sterické efekty. To vysvětluje nižší 

výtěžky u objemnějších hexylů v porovnání s butyly u všech použitých aminů.   

 Vliv na výtěžnost kvarternizace má bezesporu rovněž použitý mikrovlnný ohřev. Ten 

je zprostředkován dvěma mechanismy: dipólovou rotací a iontovou vodivostí [8]. Mikrovlnný 

ohřev dipólovou rotací se obvykle odehrává u molekul s vysokými dielektrickými 

konstantami nebo u molekul majících stálý dipólový moment, kdy pod vlivem mikrovlnného 
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pole rychle mění svoji orientaci. Isochinolin má vyšší dipólový moment než chinolin (viz tab. 

7, což isochinolin zvýhodňuje při použití mikrovlnného pole. Tomu by odpovídaly i vyšší 

výtěžnosti u kvarternizace isochinolinu. 

Výměnu aniontu u kvarternizací získaných bromidů jsem prováděl s přebytkem lithné nebo 

stříbrné soli (tetrafloroborátu nebo trifluoracetátu). Byly odzkoušeny dva postupy. První 

postup používal acetonové prostředí (označ. „1“), druhý vodné prostředí (označ. „2“). 

Smyslem bylo řešení rozpustnosti použitých činidel. V literatuře jsou uvedena obě zvolená 

prostředí. S cílem zvýšit výtěžnost záměnné reakce opakoval jsem tuto reakci s dalším 

přídavkem lithné či stříbrné soli (viz tab. 8). Reakci se stříbrnou solí jsem prováděl za 

vyloučení přístupu světla (reakční baňka obalena alobalem). 

Největších výtěžků jsem dosáhl u tetrafluorborátovách solí, u nichž byly výtěžky podobné při 

použití postupů 1 i 2. V případě trifluoracetátových solí odvozených od butylchinolinia a 

butylisochinolinia byly výtěžky soli nižší než u hexylchinolinia a hexylisochinolinia. 

 

  



38 
 

Tab. 8Výtěžnosti přípravy IL podvojnou záměnou 

 

Sůl 

Postup Výtěžek 

1. podíl 

 

(g) 

Výtěžnost 

 

(%) 

Výtěžek 

2. podíl 

 

(g) 

Výtěžnost 

 

(%) 

Výtěžek 

3. podíl 

 

(g) 

Výtěžnost 

 

(%) 

Celková 

výtěžnost 

 

(%) 

BChBF4 1 0,1963 7,81 1,9376 70,96 0,1223 4,47 83,24 

BChBF4 2 1,0950 40,10 1,5410 56,43 - - 96,53 

HChBF4 1 2,3466 77,92 0,1267 4,21 - - 78,29 

HChBF4 2 2,2308 74,08 0,1233 4,09 - - 78,17 

BTHChBF4 1 0,8134 29,35 0,0207 0,75 - - 30,10 

BTHChBF4 2 1,2717 45,89 0,0959 3,46 - - 49,35 

HTHChBF4 1 0,9291 30,45 0,0836 2,74 0,0941 3,08 36,27 

HTHChBF4 2 0,8799 28,84 0,1449 4,75 - - 33,59 

BIChBF4 1 0,6502 23,81 1,9671 72,04 - - 95,85 

BIChBF4 2 2,1260 77,86 0,3398 12,44 - - 90,30 

HIChBF4 1 2,2741 75,52 0,1373 4,56 - - 80,08 

HIChBF4 2 2,4229 80,46 0,1846 6,13 - - 86,56 

BCHCF3 3 0,4426 16,34 - - - - 16,34 

HCHCF3 3 1,2158 41,04 0,1425 4,81 - - 45,85 

BICHCF3 3 0,4499 16,61 0,2339 8,63 - - 25,24 

HICHCF3 3 0,9863 33,29 - - - - 33,29 

 

3.1.2 Proces čištění 

 Před charakterizací IL jsem provedl jejich přečištění postupem uvedeným naobr.11. 

Proces čištění je založen na rozdílech v rozpustnosti výchozích bází a získaných IL ve vodě a 

organických rozpouštědlech. Všechny připravené IL vykazují absorpci ve viditelné oblasti 

spektra (viz kap. 3.2.4), což vede k jejich zabarvení do odstínů červeni (viz obr.18). Na obr.17 

je patrné nakoncentrování organické (DME) fáze oniovou solí, což prozrazuje růžové 

zbarvení pocházející od kationtu IL. 
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Obr.17 Vytřepávání hexylchinolinium tetrafluoroborátu do dichlormethanu 

 Proces čištění jsem sledoval kromě vizuálně a pomocí UV/VIS, popř. 

argentometrickým stanovením Brˉ ve vytřepávacích vodách. Při zvýšené koncentraci IL ve 

vodné fázi jsem zařadil následné vytřepání do dichlormethanu. 

 Všechny připravené IL byly sušeny 24 hod. při 80°C a za redukovaného tlaku 20 

mmHg a přechovávány v zábrusových vzorkovnicích v exsikátoru. 

3.2 Charakterizace produktů 

 Chinoliniové, isochinoliniové a tetrahydrochinoliniové soli vykazují barevnost (viz 

obr.18). Získané IL byly charakterizovány pomocí metod UV-VIS a IČ spektroskopie, 

stanovena jejich teplota tání a posouzena jejich rozpustnost ve vybraných   rozpouštědlech 

(voda, aceton, n-hexan). U bromidů byla ověřena čistota na základě stanovení obsahu bromu a 

porovnání s teoretickým obsahem. 

 

Obr.18 IL připravené v rámci bakalářské práce  
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3.2.1 Teplota tání 

 Z hlediska potenciálního použití připravených IL jako absorpční prostředí je 

nejdůležitější vlastností jejich teplota tání. Tendence ke krystalizaci je u IL výrazně snížena 

sterickými zábranami, což se projevuje tím, že vytváření pevné fáze je pomalý proces. To 

ztěžuje stanovení teploty tání. U kapalných IL nebyly teploty tání stanovovány, neboť nebyl k 

dispozici vhodný zdroj chladu. Zde jsem se spokojil pouze se zjištěním, zda je daná látka za 

laboratorní teploty kapalná či pevná.  Výsledky přehledně uvádím v tabulkách 9 až 11. 

Tab. 9 Teplota tání bromidových solí 

Sůl BChBr HChBr BIChBr HIChBr BTHChBr HTHChBr 

Teplota tání [°C] 143-149°C <20°C >150°C >150°C < 20°C 110-124°C 

 

Tab. 10 Teplota tání tetrafluorborátových solí 

Sůl BChBF4 HChBF4 BIChBF4 HIChBF4 BTHChBF4 HTHChBF4 

Teplota tání 

[°C] 

107,4–

110,8 °C 

<20°C 59,8 - 

63,4°C 

<20°C < 20°C <20°C 

 

Tab. 11Teplota tání trifluoracetátových solí 

Sůl BCHCF3 HCHCF3 BICHCF3 HICHCF3 

Teplota tání [°C] <20°C <20°C <20°C <20°C 

 

 Z tabulek 9 až 11 vyplývá, že tetrafluoroboráty všech připravených oniových solí mají 

nižší teploty tání než příslušné bromidy. Připravené trifluoracetáty chinolinia a isochinolinia 

jsou za laboratorní teploty kapalné. Za laboratorní teploty kapalné IL jsou viskozní kapaliny. 

Podobné trendy v teplotách tání byly publikovány i u  imidazoliových solí. Teplota tání je 

silně ovlivněna přítomnosti nečistot, což je pro IL doloženo v literatuře[18].  

3.2.2 Rozpustnost 

 Provedl jsem zkumavkový test rozpustnosti připravených solí. Postupně jsem 

vyzkoušel rozpouštědla: destilovaná voda, aceton, n-hexan. Výsledky jsem zaznamenal do 

tabulky 12. 
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Tab.12Rozpustnostbromidových,tetrafluoroboritých a trifluoracetátových solí  

sůl rozpustnost 

ve vodě v acetonu v n-hexanu 

BChBr + + - 

HChBr + + - 

BTHChBr + malá - 

HTHChBr + + - 

BIChBr + malá - 

HIChBr + malá - 

BChBF4 - malá + 

HChBF4 - - + 

BTHChBF4 - malá + 

HTHChBF4 - malá + 

BIChBF4 - - + 

HIChBF4 - malá + 

BCHCF3 malá - + 

HCHCF3 malá - + 

BICHCF3 - - + 

HICHCF3 - - + 

 

 Z tabulky 12 jsou patrné výrazné rozdíly v rozpustnosti bromidových oniových solí 

v porovnání s tetrafluoroboráty a trifluoracetáty. Zatímco všechny připravené bromidy byly 

rozpustné ve vodě i acetonu (polární prostředí) a nerozpustné v nepolárním n-hexanu, 

tetrafluoroboráty a trifluoracetáty byly nerozpustné nebo málo rozpustné v polárním a 

rozpustné v nepolárním prostředí.  Podobné trendy byly popsány v literatuře i u N-

alkylimidazoliových solí IL. U vodných roztoků připravených solí bylo změřeno pH a 

sledovány jeho změny s časem s cílem ověřit stabilitu (kap. 3.5.7). 

3.2.3 Ověření čistoty bromidových IL  

 Provedl jsem stanovení obsahu bromidů v IL argentometricky dle Mohra a stanovený 

obsah bromu jsem porovnal s teoretickým obsahem bromu v příslušné soli vypočteným ze 
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stechiometrie. Rozdíl mezi stanoveným a teoretickým obsahem bromu ΔBr udává čistotu 

získané soli. Výsledky uvádím v tab. 13.  

Tab. 13 Výsledné koncentrace bromidů v solích 

 

Sůl 

 

Obsah Br 

v IL
*) 

(%) 

Argentometrické stanovení Br  

 

ΔBr**) 

(%) 

Navážka 

(g) 

Spotřeba 

AgNO3 

(ml) 

Obsah Br 

(%) 

BChBr  

30,02 

0,2473 17,3 24,87 5,31 

0,2550 17,6 24,55 

HChBr  

27,15 

0,2774 17,2 22,06 5,14 

0,2571 15,9 21,96 

BTHChBr  

29,57 

0,1448 1,32 3,24 26,81 

0,1428 0,91 2,27 

HTHChBr  

26,79 

0,1425 0,62 1,55 25,22 

0,1465 0,65 1,58 

BIChBr  

30,02 

0,2871 21,0 26,02 3,58 

0,2581 19,5 26,85 

HIChBr  

27,15 

0,2804 19,0 24,11 3,05 

0,2656 18,0 24,10 

*) teorie**) určeno z průměru obou paralelních stanovení 

           Rozdíly mezi skutečnými a teoretickými obsahy svědčí o znečištění IL. To potvrdila 

rovněž  IČ spektroskopie, kterou byla prokázána přítomnost vody v IL. 

 Vzhledem k tomu, že čistota získaných solí má pro jejich identifikaci a další použití 

velký význam, bude třeba postup čištění dále zdokonalit. Neuspokojivých výsledků bylo 

dosaženo u solí 1,2,3,4-tetrahydrochinolinia, jehož postup přípravy (prodloužení reakční 

doby) a čištění bude předmětem dalších experimentů.  Určitou komplikací je hygroskopičnost 

těchto solí. 
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3.2.3Spektroskopie UV/VIS 

 Vzhledem k tomu, že připravované IL vykazují absorpci v UV/VIS oblasti, použil 

jsem elektronovou spektrometrii ke sledování procesu čištění připravených IL. Výběr 

vhodných rozpouštědel se řídil rozpustností IL a propustností rozpouštědel v sledované 

spektrální oblasti vyjádřených jako spodní mez (viz tab.14). Dalším výběrovým kritériem byla 

dostupnost rozpouštědla v požadované kvalitě (pro UV). Odzkoušel jsem tato rozpouštědla: 

methanol, redest. voda, dichlormethan a hexan. 

Tab. 14 Propustnost rozpouštědel vhodných pro UV/VIS dle [14] 

 

 

 Na obr. 19 a 20 jsou ukázky spekter butylchinolinium bromidu a  butylisochinolinium 

bromidu ve vodě. V tabulce 15 jsou uvedeny hodnoty vypočtených molárních absorpčních 

koeficientů mnou připravených IL. Jako rozpouštědla byla použita voda, dichlormethan a n-

heptan v závislosti na rozpustnosti příslušné IL, jak již bylo uvedeno v kap. 3.2.2. 

            Další spektra připravených IL uvádím v Příloze.  
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Tab. 15Molární absorpční koeficienty připravených IL solí  

IL λ 

(nm) 

ελ 

l·(mol·cm)
−1

 

Rozpouštědlo*) 

N-hexylchinolinium bromid 313 7 190 voda 

231 31 500 

199 46 330 

N-hexylchinolinium tetrafluoroborát 313 7 210 n-heptan 

231 18 300 

199 21 160 

N-hexylchinolinium trifluoracetát 313 6 960 voda 

231 29 660 

199 36 915 

N-butylchinolinium bromid 313 7 050 voda 

231 30 850 

N-butylchinolinium trifluoracetát 313 7 230 voda 

231 31 820 

199 32 050 

N-butylisochinolinium bromid 335 3910 methanol 

268 4020 

N-butylisochinolinium bromid 335 4120 voda 

268 3690 

N-butylisochinolinium bromid 335 4 680 dichlormethan 

277 3 245 

N-butyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolinium bromid 261 3 850 dichlormethan 

235 8 900 

208 8 650 

*) koncentrace řádově 10
-6

 mol/l 

 

Obr.19  UV/VIS spektrum butylisochinolinium bromidu v H2O 

označ. maxima: 1-335 nm, 2-277 nm 
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Obr.20 UV/VIS spektrum butylchinolinium bromidu ve vodě 

označ. max. 1 – 313nm 

 

 Na obr. 21uvádím elektronová spektra výchozích aminů, tj. chinolinu a isochinolinu a 

pro porovnání uvádím i spektrum pyridinu. Spektra IL sejmuta v oblasti vlnových délek 200 

až 400 nm uvádím v příloze práce. 

 Chinolin a isochinolin vykazují absorpční pásy, které jsou spojeny s π→π* a n→π* 

elektronovými přechody, 1,2,3,4-tetrahydrochinolin pásy spojené s π→π* přechody. U 

chinolinu se projeví absorpčními maximy při 226 nm ( ε = 35.500 l·(mol·cm)
−1

), 270 nm (ε = 

3880 l·(mol·cm)
−1

) a 313 nm (ε = 2360 l·(mol·cm)
−1

). U isochinolinu absorpčními maximy při 

262 nm (ε = 3700 l•(mol•cm)
−1

) a 317nm (ε = 3550 l•(mol•cm)
−1

)[23].  

            Spektrum 1,2,3,4-tetrahydrochinolinu uvádím na obr. 21B. Absorpční maxima se 

nacházejí při 250 nm a 300 nm. Spektrum je blízké 1,2- disubstituovaným  derivátům benzenu 

(alkyl-, amino)[23].  

            Při srovnání spekter bází a od nich odvozených oniových solí jsou patrné posuny 

vlnových délek i ovlivnění polohy absorpčních pásů použitým rozpouštědlem (viz příloha obr. 

29 až 31). Vliv aniontů na charakter elektronových spekter u studovaných IL jsem 

nepozoroval viz (obr. 25-27). 
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Obr. 21 Porovnání UV/VIS spekter A: chinolinu (modrý), isochinolinu (červený), pyridinu 

(fialový)  v n-heptanu (10
-6

 mol/l). Černá linie je absorpce n-heptanu 

B:UV/VIS spektrum 1,2,3,4-tetrahydrochinolinu 
 

 Ze sejmutých spekter je rovněž patrné, že vliv délky alkylů na dusíku se nijak 

neprojevil na elektronovém spektru. Ze struktury IL vyplývá, že chromoforem je kationtová 

část IL. U iontových látek lze s velkou pravděpodobností předpokládat tvorbu donor-

akceptorových komplexů, jak byly popsány u pyridiniových solí [11] a je znázorněno na 

obr.22. CT komplexy se vyznačují silným solvatochromismem tj. (ovlivnění polohy 

absorpčního pásu polaritou rozpouštědla)[22]. Tento jev bude u nově připravených IL 

předmětem dalšího studia. 

 

Obr.22 Vznik CT (charge-transfer)komplexu mezi I
-
 a ethyl-4-methoxykarbonylpyridiniovým 

kationtem [11]  
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3.5.5 Infračervená spektra 

 Infračervená spektrometrie byla využita ke sledování vody v IL během sušení. Voda je 

významným kontaminantem, který ovlivňuje vlastnosti IL. Na obr.23 jsou přehledná spektra 

bromidů chinolinia a isochinolinia s přiřazením oblastí signálů. U všech vzorků je patrna silná 

absorpce v oblasti vlnočtů kolem 3500 cm
-1

 příslušející vodě. Přesné stanovení zbytkové vody 

bude třeba provést nejlépe metodou dle Karla Fischera [20]. 

 

 

 

Obr.23 Přehledná IČ spektra bromidů N-butylisochinolinia (A), N-butylchinolinia (B) a N-

hexylchinolinia  (snímáno technikou ATR) 
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3.5.7  pH a vodivost roztoků IL 

 Ze solí, které jsou rozpustné ve vodě, jsem připravil odměrné roztoky o koncentraci 

0,1 mol. U těchto roztoků jsem měřil hodnotu pH, vodivost a teplotu. Výsledky uvádím 

v tabulce 15. 

Tab.16 Molární vodivost, pH při dané teplotě vodných roztoků solí 

Sůl pH Molární vodivost 

[Scm
2
/mol

-1
] 

Teplota 

[°C] 

BChBr 5,8 56,53 19,0 

HChBr 4,97 48,56 18,7 

BIChBr 5,45 53,12 19,7 

HIChBr 5,06 49,44 19,4 

BTHChBr 3,32 32,37 19,8 

HTHChBr 1,75 17,11 20,2 

BChBF4 4,34 43,40 24,0 

BIChBF4 4,23 42,30 20,2 

 

 Hodnoty molární vodivosti uvedené v tab. 15 nebyly korigovány vzhledem k teplotě, 

neboť se jedná jen o orientační měření. Koncentrační závislost molární vodivosti se řídí 

Debye-Hückel-Onsagererovým[19] vztahem:  

Λ＝Λ0－Ac
1/2 

(X) 

kde Λ je molární vodivost soli ve zředěném roztoku, Λ0 je molární vodivost v nekonečně 

zředěném roztoku, c je molární koncentrace roztoku soli, A je konstanta závislá na 

vlastnostech soli a rozpouštědla. Pro porovnání uvádím tabelovanou hodnotu [19] molární 

vodivosti vodného roztoku KCl o stejné koncentraci jako měly vodné roztoky IL (c=0,1 

mol/l): Λ(KCl)= 129 Scm
2
mol

-1
při 25°C. Změřené hodnoty vodných roztoků připravených IL se 

pohybovaly ve všech případech pod touto hodnotou v rozmezí 17 až 56 Scm
2
/mol

-1
. U všech 

sledovaných vzorků byla pozorována nižší hodnota molární vodivosti u solí s delšími alkyly 

na dusíku. S délkou řetězce se zvětšuje velikost kationtu, což vede ke zvýšení jeho odporu 

vůči pohybu. 
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 Dále jsem sledoval stabilitu pH vodných roztoků některých z připravených IL. Za 

tímto účelem jsem u vodných roztoků IL o koncentraci 0,1 mol/dm
3
proměřoval pH po dobu 

70 hod. při laboratorní teplotě. Výsledky uvádím v následujícím grafu (obr. 26) 

 

 

Obr.24 pH a jeho časové změny pro vybrané IL 

 Z časových průběhů lze usoudit, že vodné roztoky bromidových IL vykazují výrazněji 

vyšší stabilitu pH než tetrafluoroborátové soli. Jak je známo z literatury[17],tetrafluoroboráty 

alkylimidazolia podléhají hydrolýze, což se projeví změnami pH. Hydrolýzu N-

butylmethylimidazolium tetrafluoroborátu lze popsat rovnicí: 

 

 Jak je z rovnice patrné, hydrolýza vede k nárůstu koncentrace vodíkových iontů, což 

souhlasí se mnou  pozorovaným poklesem pH vodných roztoků tetrafluoroboritanových soli 

butylchinolinia a butylisochinolinia (obr. 26). Vzhledem k tomu, že přítomnost vody hraje 

významnou roli, tento jev si vyžaduje podrobnější studium, což přesahuje cíle této práce. 
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4. Stručné závěry 

1) Bylo připraveno celkem šest bromidových, šest tetrafluorborátových solí odvozených od 

chinolinia, isochinolinia a tetrahydrochinolinia a čtyři trifluoracetátové soli odvozené od 

chinolinia a isochinolinia. Z celkového počtu připravených solí byly zatím v literatuře 

publikovány pouze čtyři: 

 N-butylchinolinium bromid (CAS RN 31537-79-8) 

 N-hexylchinolinium bromid (CAS RN 14847-85-9) 

 N-butylisochinolinium bromid (CAS RN 32353-58-5) 

 N-hexylisochinolinium bromid (CAS RN 113393-20-7) 

2) Pro přípravu byla použito kvarternizace za ozařování mikrovlnným polem. To vedlo 

k podstatnému snížení reakční doby. Výtěžky se pohybovaly u Brˉ solí odvozených od 

chinolinia v rozmezí 68-73%, isochinolinia 65-77% a od tetrahydrochinolinia 57-76%. U BF4ˉ 

solí odvozených od chinolinia se výtěžky pohybovaly v rozmezí 78-89%, isochinolinia 83-

93% a od tetrahydrochinolinia 34-39%. U CF3COOˉ solí odvozených od chinolionia se 

výtěžky pohybovaly kolem 31% a u CF3COOˉ solí odvozených od isochinolionia se výtěžky 

pohybovaly kolem 29% 

3) U produktů byly charakterizovány teploty tání, rozpustnost, molární vodivost, pH vodných 

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

4) Pro vodné roztoky získaných IL byly stanoveny hodnoty molárních absorpčních 

koeficientů v elektronových spektrech. 

5) Tetrafluoroboráty chinolinia a isochinolinia ve vodném roztoku hydrolyzují 

6) V následné etapě bude potřebné doplnit charakterizace nově připravených látek o 

elementární analýzu a získat spektra 
1
H NMR, 

13
 C NMR, 

19
F NMR. 

7) Pro využití získaných solí jako absorpčního prostředí bude nezbytné provést stanovení 

obsahu vody. Jako vhodná metoda se jeví metoda dle Karla Fischera. 

8) Cíle stanovené pro tuto bakalářskou práci byly splněny.  
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7. Přílohy 

UV/VIS spektra IL 

 

Obr.25 Spektrum N-hexylchinolinium bromidu ve vodě  (c=5.10 
- 5

 mol.l
-1

 ) 

pík  1= 313 nm (ε = 7 190 l(mol.cm)
-1

) 

pík 2 = 231 nm(ε = 31500 l(mol.cm)
-1

) 

pík 3 = 199 nm(ε =46330 l(mol.cm)
-1

) 

 

 

Obr.26  Spektrum N-hexylchinolinium trifluoracetátu v H2O (c=8.10
-5

mol.l
-1

  ) 

pík  1= 313 nm (ε = 6960 l(mol.cm)
-1

) 

pík 2 = 231 nm(ε = 29 660 l(mol.cm)
-1

) 

pík 3 = 199 nm(ε = 36 915 l(mol.cm)
-1

) 
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Obr.27 Spektrum N-hexylchinolinium tetrafluoroborátu v  n-heptanu (c= 2.10

-4
mol.l

-1
 ) 

pík  1= 313 nm (ε = 7 210 l(mol.cm)
-1

) 

pík 2 = 231 nm (ε = 18 300 l(mol.cm)
-1

) 

pík 3 = 199 nm (ε =21 160 l(mol.cm)
-1

) 

 

 
 

Obr.28 Spektrum N-butylchinolinium trifluoracetátu ve vodě 

Pík- 1= 313 nm 

pík 2 = 231 nm 

pík 3 = 199 nm 
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Obr.29 Spektrum N-butylisochinolinium bromidu v metanolu (c=5.10 

-4
mol.l

-1
) 

pík  1= 335nm (ε = 3910 l(mol.cm)
-1

) 

pík 2 = 268nm (ε =4020 l(mol.cm)
-1

) 

 

 
 

Obr.30 Spektrum N-hexylisochinolinium bromidu ve vodě (c= 5.10
-4

mol.l
-1

) 

pík  1= 335 nm (ε = 4120 l(mol.cm)
-1

) 

pík 2 = 268 nm (ε = 3690 l(mol.cm)
-1

) 
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Obr.31 Spektrum N-hexylisochinolinium bromidu v dichlormethanu 

pík  1= 335 nm 

pík 2 = 268 nm 

 

 

 

 
Obr.32 N-hekl-1,2,3,4-tetrahydrochinolinium bromid  v dichlormethanu 

pík1 = 261 nm 

pík 2 = 235 nm 

pík 3= 208 nm 

 


