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Abstrakt 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zoznámiť sa so základnými postupmi chémie bóru, 

najmä s chémiou klastrových zlúčenín bóru a so základnými postupmi prípravy ich 

exoskeletárnych derivátov. Substitúciou closo-dodekaborátového aniónu [B12H12]
2-, 

ktorá prebieha mechanizmom elektrofilom indikovanej nukleofilnej substitúcie (EINS), 

bol pripravený derivát obsahujúci cyklický oxóniový kruh, ktorý bol následne otvorený 

reakciou s alkoholmi (1-dodekanol, 1-oktanol). Pripravené zlúčeniny boli charakterizo-

vané 1H, 13C a 11B NMR spektroskopiou a MALDI-TOF hmotnostnou spektrometriou. 

Získané zlúčeniny budú použité ako stavebné bloky v supramolekulárnej chémii pre prí-

pravu nových nanoštruktúr.   
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Abstract 

The aim of this bachelor thesis was to get used to with the basics of boron chemistry, 

especially the exoskeletal derivatization of boron cluster compounds. Exoskeletal substi-

tution of the closo-dodecaborate anion [B12H12]
2-, which proceeds by the electrophile in-

duced nucleophilic substitution (EINS) mechanism, provided a derivative containing 

a cyclic oxonium ring which was subsequently opened by reaction with alcohols (1-do-

decanol, 1-octanol). The prepared compounds were characterized by 1H, 13C and 11B 

NMR spectroscopy and MALDI-TOF mass spectrometry. The compounds will be used 

as building blocks for preparation of novel nanostructures via supramolecular chemistry 

approaches.   
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Zoznam použitých skratiek 

2c-2e    2-stredová 2-elektrónová väzba 

3c-2e    3-stredová 2-elektrónová väzba 

AO    atómový orbitál 

BNCT    boron neutron capture therapy 

COSAN   CObalt SANdwich  

Da    Dalton 

E0    štandardný redoxný potenciál 

EINS    elektrofilom indukovaná nukleofilná substitúcia  

IR infračervené žiarenie 

MALDI-TOF MS Matrix assisted laser desorption/ionization time-of-flight 

mass spectrometry 

MO    molekulový orbitál 

Nd:YAG   neodymium-doped yttrium aluminum garnet 

NMR    nukleárna magnetická rezonancia 

PSP    periodická sústava prvkov 

ppm    parts per million 

PSEPT    polyhedral skeletal electron pair theory 

ρ    hustota 

RF    rádiofrekvenčný pulz 

RTG    Röntgenové žiarenie 

UV    Ultrafialové žiarenie  
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1. Úvod a cieľ práce 

 

Objav boránov v roku 1912 Alfredom Stockom bol začiatkom éry výskumu nového druhu 

zlúčenín. Spočiatku to boli jedovaté a nestabilné látky, ktoré nemali praktické využitie. 

Rozmach nastal v 40. rokoch minulého storočia, keďže sa ukázalo, že borány môžu byť 

výbornou náhradou raketového paliva vyrábaného z uhľovodíkov. Preto bolo do vý-

skumu boránov investovaných veľa finančných prostriedkov.  

 Hoci tento zámer postupom času opadol, výskum boránov pokračoval ďalej. S vý-

skumom je spojený aj fenomén tzv. 3c-2e väzby, ktorá sa v boránoch vyskytuje. Za vý-

skum štruktúry boránov bola v roku 1976 udelená aj Nobelova cena, ktorú obdržal 

William Lipscomb. S výskumom tejto špecifickej väzby boli objavené aj polyedrické 

aniónové borány, ktoré vykazovali, v porovnaní so skoršie objavenými boránmi, vysokú 

stabilitu, spôsobenú aromatickými vlastnosťami týchto molekúl.  

 Práve vysoká stabilita polyedrických boránov poskytla nové možnosti využitia 

týchto zlúčenín, nazývaných aj klastrové zlúčeniny  bóru. Postupný výskum dokázal ap-

likovať klastre bóru v oblastiach ako je medicína (BNCT, antimikrobiálne vlastnosti), ži-

votné prostredie (odstraňovanie rádionuklidov z jadrového odpadu), materiálový výskum 

(materiály na výrobu iónových batérií), analýza (iónovo selektívne elektródy), či kata-

lýza. Postupne sa nachádzajú nové odvetvia, v ktorých majú klastrové zlúčeniny bóru 

sľubné využitie. 

 Táto bakalárska práca sa zameriava na základné postupy v chémii klastrových 

zlúčenín bóru a jej ciele sa dajú zhrnúť v nasledujúcich bodoch:  

• Exoskeletárnou substitúciou closo-dodekaborátového aniónu pripraviť derivát 

obsahujúci dioxániový kruh 

 

• Následne tento kruh otvoriť reakciou s alkoholmi (1-dodekanol, 1-oktanol) 

 

• Charakterizovať pripravené zlúčeniny pomocou NMR spektroskopie 

a MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie.  
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2. Prehľad literatúry 

 

2.1. Bór 

 

2.1.1. Výskyt a príprava elementárneho bóru 

Bór je jediným nekovom 13. skupiny periodickej sústavy prvkov. Výskyt v zemskej kôre 

je okolo 9 ppm, čo je podobné výskytu prazeodýmu (9,1 ppm) alebo tória (8,1 ppm). [1] 

Kvôli vysokej afinite ku kyslíku sa v prírode nevyskytuje vo voľnej forme, ale vo forme 

zlúčenín, ako napríklad kyselina boritá (H3BO3), či soli kyseliny boritej. Najdôležitejšie 

minerály obsahujúce bór sa nazývajú Kernit (Na2B4O7·4H2O) a Borax 

(Na2B4O7·10H2O). [2]  

Elementárny bór sa zo svojich zlúčenín dá získať viacerými spôsobmi: [1],[2],[3] 

• Redukciou oxidu boritého kovovým horčíkom pri vysokej teplote, podľa rovnice 

(2.1), vzniká amorfná forma bóru, tzv. Moissanov bór (95-98% čistota): 

 

 B2O3 + 3Mg
Δ
→ 2B + 3MgO (2.1) 

 

• Analogicky vzniká bór s 96% čistotou redukciou chloridu boritého zinkom pri 

900 °C podľa rovnice (2.2): 

 

 2BCl3 + 3Zn
900 °C
→   2B + 3ZnCl2 (2.2) 

 

• Pomerne lacnou metódou je elektrolytická redukcia tetrafluoroboritanov vo zmesi 

roztaveného fluoridu a chloridu draselného pri 800 °C. Prípravou, podľa rovnice 

(2.3), vzniká práškový bór s 95% čistotou: 

 

 BF4
− + 3𝑒−

KF/KCl
→    
800 °C

B + 4F− (2.3) 
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• Kryštalický bór s vysokou čistotou (> 99,9 %) vzniká redukciou prchavých zlú-

čenín bóru vodíkom na volfrámovom, alebo tantalovom drôte (rovnica (2.4)). 

Takto pripravený bór (β-romboédrická alotropická modifikácia) sa vyznačuje vy-

sokou tvrdosťou (9,3 v Mohsovej stupnici). [4] 

 

 BBr3 + 3H2 → 2B + 6HBr (2.4) 

 

2.1.2. Alotropické modifikácie bóru 

Okrem amorfnej formy bóru existujú aj štyri alotropické modifikácie, ktorých základom 

je molekula B12, v ktorej sú atómy bóru umiestnené vo vrcholoch ikosaédra a sú navzá-

jom viazané s piatimi susednými atómami pevnými, no delokalizovanými väzbami. [2],[4] 

Existencia viacerých alotropických modifikácií je spôsobená faktom, že bór má dostup-

ných menej elektrónov ako atómových orbitálov na vznik väzby. [1] Štruktúra molekuly 

B12 je zobrazená na obrázku 2-1: 

 

 

 

 

 

Obrázok 2-1 Štruktúra molekuly B12 

 Prehľad modifikácii bóru je uvedený v tabuľke 2-1: 

Tabuľka 2-1 Prehľad modifikácií bóru [2] 

Modifikácia Sfarbenie ρ [g·cm-3] 

amorfná čierne 2,34 – 2,35 

α-romboédrická červené 2,46 

β-romboédrická tmavosivé 2,35 

α-tetragonálna čierne 2,31 

β-tetragonálna červené 2,36 
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2.1.3. Fyzikálne a chemické vlastnosti 

Bór má 2 stabilné izotopy 10B a 11B, ktoré majú jadrový spin 3 v izotope 10B, resp. 3/2 

v prípade izotopu 11B. Vzhľadom na vyššie zastúpenie (80 %) a nižší jadrový spin izotopu 

11B sa vyvíjajú metódy 11B-NMR spektroskopie. [5] Známych je aj 12 ďalších nestabil-

ných izotopov.  

Ako piatemu prvku periodickej sústavy prvkov, prislúcha bóru elektrónová kon-

figurácia [He]2s22p1. Vzhľadom na skupinový trend rastu elektropozitívneho charakteru 

prvkov vyplýva, že bór je jediným typickým nekovom 13. (III.A) skupiny. Taktiež z toho 

vyplýva, že bór tvorí zlúčeniny kovalentnej povahy a, vzhľadom na nižší počet valenč-

ných elektrónov, v hybridizácii sp2. V hybridizácii sp3 tvorí bór zlúčeniny, v ktorých 

atóm bóru vystupuje ako Lewisova kyselina a väzba je tvorená elektrónovým párom do-

norového atómu. [3] 

Chemickými vlastnosťami je bór príbuznejší skôr kremíku, než ostatným prvkom 

13. skupiny. Tento jav je vysvetľovaný tzv. diagonálnou podobnosťou periodického sys-

tému. Ako dôkaz tohto faktu možno spomenúť, že bór aj kremík sú nekovy a polovodiče, 

no hliník (prvok 13. skupiny PSP) je vodivý kov, či napríklad, že bór aj kremík existujú 

v amorfnej, či kryštalickej forme, hliník sa vyskytuje len v kryštalickej forme. [1],[2],[3] 

Reaktivita elementárneho bóru závisí na jeho čistote a najmä na teplote. Pri labo-

ratórnej teplote reaguje len s fluórom. Pri zahriatí so vzduchom, či kyslíkom na 700 °C 

dochádza ku oxidácii na oxid boritý, zahrievaním s chlórom (400 °C), s brómom 

(700 °C), či so sírou vzniká chlorid, bromid, resp. sulfid boritý. S dusíkom reaguje pri tep-

lotách nad 900 °C za vzniku nitridu boritého. [1] Hoci tvorí bór mnoho zlúčenín s vodíkom 

(borány), v prítomnosti vodíku nereaguje. [3] Pri vysokej teplote reaguje taktiež s väčši-

nou kovov za vzniku boridov s výnimkou ťažších kovov skupín 11-15 PSP. Bór nereaguje 

s hydroxidom sodným ani v tavenine, rozpúšťa sa v oxidujúcej alkalickej tavenine uhli-

čitanu sodného a dusičnanu sodného pri 900 °C. [1] Nerozpúšťa sa ani v neoxidujúcich 

kyselinách. Horúca koncentrovaná kyselina dusičná, alebo lúčavka kráľovská oxidujú bór 

na kyselinu boritú. Bór je pri vysokých teplotách taktiež silné redukčné činidlo, jeho štan-

dardný redoxný potenciál E0 = −0,89 V v kyslom prostredí, resp. −1,24 V v prostredí zá-

saditom. Ostatne spomenutá vlastnosť spolu s vysokou afinitou bóru ku kyslíku umožňuje 

redukciu oxidov kovov. [2] 
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2.1.4. Zlúčeniny bóru  

Zlúčeniny bóru je možno rozdeliť do piatich kategórií vzhľadom ku typu využitých vä-

zieb, štruktúram, či chemickým reakciám týchto zlúčenín takto: [1]  

• boridy kovov v pomere od M5B až do MB66, kde M je atóm kovu 

• hydridy bóru – borány a ich deriváty, ako napríklad karborány, či polyedrické 

metalakarborány 

• halogénderiváty bóru a ich adukty, či deriváty 

• kyslíkaté zlúčeniny bóru, ako napr. oxid boritý, oxokyseliny bóru, či boritany 

• organokovové zlúčeniny bóru a zlúčeniny typu B-N, ako napr. borazol.  

 

2.2. Zlúčeniny bóru s vodíkom (borány) 

 

Táto skupina zlúčenín je pomerne hojne zastúpená, keďže bór, podobne ako napr. uhlík, 

síra, či kremík, sa dokáže reťaziť spájaním atómov daného prvku. Najjednoduchšou zlú-

čeninou bóru a vodíka je tetrahydridoboritanový anión, ktorý je izoelektrónový s mole-

kulou metánu, či s amóniovým katiónom a jeho zlúčenina so sodíkom (tetrahydrodobori-

tan sodný) sa využíva ako výborné redukčné činidlo. [3] Spojením aspoň 3 rovnakých 

atómov priamo, či pomocou mostíkových ligandov vznikajú komplexy nazývané 

klastre. [6]  

Podľa štruktúry je možno rozdeliť boránové klastre nasledovne: [7] 

• closo-borány (z gréčtiny, klietka) sú zlúčeniny so všeobecným vzorcom 

[BnHn]
2-, kde n = 6 – 12. Tieto zlúčeniny tvoria deltaédrický skelet so skupi-

nami B-H vo vrcholoch (deltaéder je priestorový útvar, ktorý má iba trojuhol-

níkové steny, typickým príkladom je oktaéder, alebo ikosaéder). 

• nido-borány (z gréčtiny, hniezdo) majú všeobecný vzorec BnHn+4, či 

[BnHn+3]
- . Tieto zlúčeniny tvoria otvorený skelet pripomínajúci hniezdo, ktorý 

je odvodený od deltaédra s jedným neobsadeným vrcholom.  

• arachno-borány  (z gréčtiny, pavučina) je skupina boránov so vzorcom 

BnHn+6, alebo [BnHn+5]
-. Tvar je odvodený od uzavretého deltaédra s dvoma 

neobsadenými vrcholmi.  
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• hypho-borány (z gréčtiny, sieť) je pomerne málo početná skupina boránov, 

ktorých otvorená štruktúra je odvodená od uzavretého deltaédra s troma ne-

obsadenými vrcholmi. Všeobecný vzorec je BnHn+8, alebo [BnHn+7]
-.  

• conjuncto-borány (z latinčiny, spájať) sú klastre tvorené dvoma, či viacerými 

skeletmi, ktoré spája spoločný atóm, hrana, či plocha.  

 

 

 

 

 

Obrázok 2-2 Príklady boránov - A: closo-[B12H12]2-, B: nido-B10H14, C: arachno-B5H11 

Alfred Stock v 1. polovici 20. storočia syntetizoval a charakterizoval 6 rôznych 

neutrálnych (nenabitých) boránov. Aniónové borány, ktoré sú stabilnejšie ako neutrálne, 

boli syntetizované až v roku 1960. Vtedy sa o syntézu oktaédrického closo-[B6H6]
2- a iko-

saédrického closo-[B12H12]
2- zaslúžili M. Frederick Hawthorne a Anthony R. Pito-

chelli. [8] 

2.2.1. Väzba a štruktúra klastrových zlúčeninách bóru 

Štruktúra boránov sa začala skúmať v 40. rokoch 20. storočia. RTG difrakciou nido-de-

kaboránu sa ukázalo, že táto zlúčenina obsahuje 4 mostíkové atómy vodíku a frag-

ment deltaédrického skeletu, zloženého z 10 atómov bóru. Následne sa mostíkové atómy 

vodíka našli aj v štruktúre diboránu a nido-pentaboránu.[1] Tieto objavy dokázali, že 

okrem bežnej 2-stredovej 2-elektrónovej (2c-2e) väzby sa v zlúčeninách vyskytuje  

3-stredová 2-elektrónová (3c-2e) väzba. 3c-2e väzba sa vyskytuje v prípadoch, keď mo-

lekula obsahuje viacej MO ako väzbových elektrónov. Pri vzniku tejto väzby dochádza 

k prekrytiu AO, tie sa skombinujú do MO, jeden väzbový, jeden neväzbový a jeden pro-

tiväzbový. MO s najnižšou energiou sa stabilizuje v dôsledku väzbovej interakcie. 

V klastrových zlúčeninách bóru je pozorovaná 3c-2e väzba pri spájaní 2 atómov bóru cez 

mostíkový atóm vodíka, alebo pri spájaní 3 atómov bóru. [7],[9] 
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Štruktúra boránových klastrov (ale aj klastrov tvorených prvkami hlavnej skupiny 

PSP) sa dá určiť podľa teórie PSEPT (anglicky; polyhedral skeletal electron pair theory), 

ktorá rozvíjaná Wadeom, Williamsom a Mingosom. Empirické pravidlá vychádzajúce 

z tejto teórie sa preto nazývajú Wadeove, alebo Wade – Mingosove pravidlá: [7],[9],[10] 

• deltaédrický closo-klaster, ktorý má n vrcholov, musí obsahovať (n + 1) elektró-

nových párov, ktoré sú umiestnené v (n + 1) väzbových MO 

• nido-klaster vzniká z pôvodného deltaédrického closo-klastra odobratím 1 vr-

cholu; obsahuje teda (n – 1) vrcholov a (n + 1) elektrónových párov 

• arachno-klaster má oproti pôvodnému n-vrcholovému closo-klastru (n – 2) vr-

cholov a (n + 1) elektrónových párov 

• hypho-klaster má oproti pôvodnému n-vrcholovému closo-klastru (n – 3) vrcho-

lov a (n + 1) elektrónových párov 

 

 

 

 

 

Obrázok 2-3 Odvodenie skeletov nido (n = 11), arachno (n = 10) a hypho (n = 9) klastrov z pôvodného 

ikosaédrického closo-skeletu (n = 12) 

Počet väzbových elektrónov sa určí nasledovne: Najprv sa klaster formálne roz-

delí na fragmenty, následne sa podľa fragmentov určí, koľko ktorý fragment prispieva 

elektrónov do väzbového systému. Skupiny [BH] (ak na každom atóme bóru sa nachádza 

terminálny atóm vodíku) prispievajú do väzby v klastre 2 elektrónmi z 3 valenčných (1 

elektrón ostáva na väzbu B-Hterminálny). Ostatné atómy vodíka prispievajú po 1 elektróne, 

následne sa pripočíta prípadný náboj klastru. Tento výsledný počet elektrónov je rovný 

(n + 1), kde n je počet vrcholov pôvodného deltaédra. Následne sa každá skupina [BH] 

umiestni do vrcholov deltaédra a podľa počtu neobsadených vrcholov sa určí trieda 

klastru podľa vyššie spomenutých Wadeových pravidiel. Zvyšné atómy vodíka sa 
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nakoniec umiestnia ako mostíkové atómy pozdĺž hrán B-B (pri otvorenej ploche klastru) 

a na koncovom atóme B (ak sa do siete klastru zapája málo). [7],[9]  

2.2.2. Karbaborány a metalakarborány  

Nahradením fragmentu [BH] fragmentom [CH] vo vrchole deltaérdického boránu vzniká 

nový druh zlúčenín nazývaný karborány. Tie boli objavené v 50. rokoch 20. storočia. Ako 

aj borány tak aj karborány možno rozdeliť na closo-, nido-, arachno-, či hypho-klastre. [11] 

Taktiež ich štruktúru je možné odvodiť Wadeovymi pravidlami. [10] Najstabilnejšími kar-

boránmi sú bezfarebné prchavé kvapalné, alebo pevné closo-klastre. [1] Najväčšiu skupinu 

karboránov tvoria klastre obsahujúce 2 atómy uhlíka vo svojom skelete. Takéto karbo-

rány, nazývané aj dikarbaborány existujú v izoméroch (podľa vzájomnej pozície frag-

mentov [CH]) orto-, meta- a para-, ako je zobrazené na obrázku 2-4: [9] 

 

 

 

 

 

Obrázok 2-4 Štruktúra dikarbaboránov C2B10H12; A: 1,2-C2B10H12 (orto-izomér), B: 1,7-C2B10H12 (meta-

izomér), C: 1,12-C2B10H12 (para-izomér) 

Karborány sú reaktívnejšie ako borány, keďže slabo kyslá skupina -CH môže byť 

deprotonovaná silným nukleofilom (butyllítiom, alebo Grignardovym činidlom) za 

vzniku metalovaného karboránu, ktorý môže byť ďalej použitý na prípravu rôznych C-

substituovaných derivátov, ako napríklad -R (R = alkyl, aryl), -X (X = halogén), -SiMe3, 

-COOH, -COCl, -CONHR, a iné. 

V roku 1964 Hawthorne ukázal, že closo-dikarbaborány môžu byť prevedené na 

nido-dikarbaboránové anióny(1-) reakciou so silnou bázou v prítomnosti vhodného roz-

púšťadla, ako ukazujú rovnice (2.5) a (2.6): [1] 

 1,2 C2B10H12 + EtO
− + 2EtOH → (7,8 C2B9H12)

− + B(OEt)3 + H2 (2.5) 

 1,7 C2B10H12 + EtO
− + 2EtOH → (7,9 C2B9H12)

− + B(OEt)3 + H2 (2.6) 
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Takáto reakcia s para-izomérom (1,12-C2B10H12) nebola pozorovaná.  

Odštiepením mostíkového protónu vznikajú 1,2- a 1,7-dikarbollidové anióny(2-). 

Tie sa následne správajú ako η5-ligand (podobne ako cyklopentadienylový anión) 

a s mnohými kovmi prechodnej skupiny tvorí sandwichové komplexy. Najznámejší 

sandwichový komplex je bis(1,2-dikarbollid)kobaltitý anión(1-), nazývaný aj COSAN 

(CObalt SANdwich) Štruktúrne sa tieto komplexy, nazývané aj metalakarborány, podo-

bajú metalocénom, v ktorých ako η5- ligand vystupuje práve cyklopentadienylový 

anión. [6] Rozdiel medzi týmito druhmi zlúčenín spočíva v tom, že väzba ligand-kov 

v metalakarboránoch má kovalentnejší charakter, čo vyústi v silnejšiu väzbu a vyššiu sta-

bilitu daných komplexov. [11] 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2-5 Porovnanie štruktúry metalakarboránov a metalocénov; A: bis(1,2-dikarollid)železnatý 

anión [FESAN], B: bis(η5–cyklopentadienyl)železo [ferocén] 

 

2.3. Reakcie klastrových zlúčenín bóru  

 

2.3.1. Výmena protiiónu v aniónových klastroch 

Aniónové klastre (napríklad [B12H12]
2-, [B10H10]

2-, [CB11H12]
1-, [COSAN]1-) tvoria veľké 

množstvo solí. Taktiež sa vyskytujú vo forme kyseliny, ktorá je považovaná za superky-

selinu. Výmenu protiiónov (katiónov) je možné previesť zrážaním zle rozpustných solí, 

čo sú typicky tetraalkylamónivé soli, alebo cézna soľ COSANu. Klasickú metódu na vý-

menu katiónov COSANu, založenú na extrakcii do éterickej fázy navrhol J. Plešek. [12] 
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V súčasnosti sa častejšie používa iónová výmena pomocou chromatografii na 

ionexe. Ionex sa najprv upraví tak, že sa premyje roztokom soli požadovaného katiónu 

a následne sa na chromatografickú kolónu nanesie počiatočná soľ. Takto sa vymieňa ka-

tión v metalakarboránoch, napríklad bis(1,2-dikarbollid)kobaltitý anión (COSAN), ktorý 

je ako soľ komerčne najdostupnejší s céznym katiónom (Cs[COSAN]) sa dá na ionexe 

upraviť napríklad na sodnú soľ (Na[COSAN]). 

2.3.2. Reakcie na skupine C-H v karboránoch a metalakarboránoch 

Ako je už spomenuté v kapitole 2.2.2. (strana 8), slabo kyslá skupina C-H sa dá modifi-

kovať základnými postupmi organickej chémie (deprotonácia silným nukleofilom a ná-

sledná reakcia s elektrofilom) 

2.3.3. Reakcie na skupine B-H 

V ikosaédrických closo-klastroch sú vrcholy rovnocenné (platí len pre borány), teda žia-

den vrchol nie je preferovaný. Pri reakcii closo-dodekaborátového aniónu s chlórom 

a brómom vzniká [B12H12-xXx]
2-, kde x = 1 až 12. Rýchlosť substitúcie postupne klesá 

s narastajúcim počtom substituovaných atómov halogénu. Taktiež rýchlosť halogenácie 

klesá v skupine smerom nadol. Substitúcia jódom prebieha len do určitého stupňa, preto 

na vznik [B12I12]
2- je potrebné substitúciu prevádzať v zmesi I2 a ICl. Na získanie fluóro-

vého derivátu [B12F12]
2-je potrebné zahrievať dodekaborát draselný v bezvodom fluoro-

vodíku, pričom vzniká [B12H8F4]
2-. Tento produkt je následne pôsobením zmesou plyn-

ného fluóru a dusíku premenený práve na [B12F12]
2-. [7],[13] 

Reakciou [B12H12]
2- s 30% peroxidom vodíka pri zahrievaní pod spätným chladi-

čom vzniká [B12(OH)12]
2- . Monohydroxylovaný derivát [B12H11(OH)]2- vzniká hydrolý-

zou 1-metyl-1-pyrolino-2-yloxy-closo-dodekaborátového aniónu v alkalickom prostredí. 

Ten vzniká z [B12H12]
2- reakciou s 1-metyl-2-pyrolidónom v prítomnosti kyseliny chlo-

rovodíkovej. Reakciou [B12H11(OH)]2- s halogénalkánmi v dimetylsulfoxide vznikajú de-

riváty [B12H11(OR)]2- (reakcia 2.7). [13] 

 

(2.7) 
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Skupina B-H sa dá taktiež modifikovať pomocou oxóniových derivátov. Táto mo-

difikácia spočíva v reakcii skupiny B-H s étermi v prítomnosti Lewisovej, či Brønstedto-

vej kyseliny. Takéto reakcie prebiehajú tzv. EINS mechanizmom (elektrofilom induko-

vaná nukleofilná substitúcia). Princíp mechanizmu spočíva v ataku elektrofilného činidla, 

ktorý vyústi v spontánnu elimináciu hydridového aniónu, vzniká analógia karbokatióno-

vého centra na atóme bóru, ktorý je následne atakovaný nukleofilným činidlom. Schéma 

takéhoto mechanizmu je zobrazená na obrázku 2-6: [14] 

 

 

 

 

Obrázok 2-6 Schéma mechanizmu EINS pri použití Brønstedtovej kyseliny (vrchná časť schémy) a Le-

wisovej kyseliny (spodná časť schémy) 

Pri použití cyklických éterov, ako napr. tetrahydrofurán, 1,4-dioxán, alebo tetrahydropy-

rán sa pri následnom ataku nukleofilného činidla cyklus otvorí, čo poskytuje ešte viac 

možností modifikácie skupiny naviazanej na atóm bóru. Príklad vzniku metalakarbora-

nového derivátu obsahujúceho cyklický oxóniový katión a jeho následné otvorenie uka-

zuje rovnica (2.8): 

 

 

 

(2.8) 

 

 

 

Ako je spomenuté v začiatku tejto podkapitoly, pri reakciách ikosaédrických bo-

ránoch na skupine B-H sú si všetky vrcholy rovnocenné. To avšak neplatí pre karborány 
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a metalakarborány. To je spôsobené prítomnosťou skupiny C-H, ktorej polarita určuje 

aktivitu jednotlivých skupín B-H, podľa vzdialenosti od skupiny C-H. V zlúčenine 

[CB11H12]
- je možné rozdeliť skupiny B-H na tri druhy, ako je znázornené na obrázku 

2-7: 

 

 

 

 

 

Obrázok 2-7 Rozdelenie skupín B-H v zlúčenine [CB11H12]- podľa polohy vzhľadom na skupinu C-H 

Jednoduchosť substitúcie klesá v poradí: B(12)-H > B(7-11)-H > B(2-6)-H. Táto skutoč-

nosť je spôsobená zvýšenou elektrónovou hustotou na atóme bóru v polohe 12. [15] 

V prípade dikarbaboránov, napr. 1,2-C2B10H12 je možno skupiny B-H v jednotlivých vr-

choloch rozdeliť nasledovne:  

 

 

 

 

 

Obrázok 2-8 Rozdelenie skupín B-H v zlúčenine 1,2-C2B10H12  podľa polohy vzhľadom na skupinu C-H 

Rýchlosť substitučných reakcií v prípade 1,2-C2B10H12 klesá podľa polohy atómov bóru 

v nasledujúcom poradí: B(9,12)-H > B(8,10)-H > B(4,5,7,11)-H > B(3,6)-H. [16] Selek-

tívne substitúcie na karboránoch je možné uskutočniť aj katalýzou prechodnými 

kovmi. [17] 

V metalakarboránoch sa najčastejšie substitúcie na skupine B-H vykonávajú na atóme 

bóru v polohe 8, resp. 8‘, teda v polohe, ktorá sa nachádza oproti obom atómom uhlíka 

v pôvodnom η5 ligandovom kruhu, ako je zobrazené na obrázku 2-9: 
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Obrázok 2-9 Štruktúra bis(1,2-dikarbollid)kobaltitého aniónu [COSAN] s očíslovaním pozícií jednotli-

vých atómov [18] 

Dôvodom najjednoduchšieho vykonávania substitúcii práve v polohách 8, resp. 8‘ je spô-

sobené najväčšou elektrónovou hustotou v týchto polohách a jednoduchou aktiváciou 

týchto polôh Lewisovymi kyselinami.  

 

2.4. Využitie klastrových zlúčenín bóru 

 

2.4.1. Klastrové zlúčeniny bóru v medicíne 

Polyédrické borány a ich deriváty sú v medicíne zaujímavé kvôli ich nízkej reaktivite 

a ich odolnosti voči rozkladu v biologickom systéme, čo znamená, že tieto zlúčeniny sú 

pomerne málo toxické.  

• Záchytná neutrónová terapia (BNCT) 

Princíp tejto experimentálnej formy rádioterapie nádorov mozgu, karcinómov hlavy 

a krku, či kožným melanómov spočíva v jadrovej reakcii 2 netoxických elementov, nerá-

dioaktívneho izotopu 10B a nízkoenergetického termálneho neutrónu podľa rovnice (2.9): 

 10B + 1n → 4He2+ + 7Li3+ + γ (2.9) 

Vzniknutá α-častica má vysokú kinetickú energiu (2,31 a 2,79 MeV) a dokáže zničiť bun-

kové štruktúry v polomere 5 až 9 µm, čo je približne priemer jednej bunky. Výhodou 
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preto je, že sa poškodí len blízke okolie nádorovej bunky a zdravé tkanivo sa zachováva 

nepoškodené.  

Pacientovi sa intravenózne podá zlúčenina obsahujúca izotop 10B, ktorá je upra-

vená tak, aby sa naviazala na nádorovú bunku, alebo sa nahromadila v nádorovom tka-

nive. Na úspešný priebeh liečby je potrebné podať aspoň 30 µg 10B na 1 g nádorového 

tkaniva. Ako najčastejšie používané nosiče 10B sú L-para-borofenylalanín, a merkapto-

dodekaborát sodný. Ich štruktúry sú zobrazené na obrázku 2-10: [19] 

 

 

 

 

 

Obrázok 2-10 Nosiče izotopu 10B pri terapii BNCT: L-para-borofenylalanín (BPA) a merkaptododekabo-

rát sodný (BSH) 

Merkaptododekaborát sodný je možné pripraviť reakciou dodekaborátu sodného so sul-

fánom v kyslom prostredí. [7] 

• Inhibítory proteázy vírusu HIV 

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (human immunodeficiency virus; HIV) je 

RNA vírus, ktorý má schopnosť vytvoriť podľa svojej RNA molekulu DNA, ktorú vkladá 

do genómu buniek hostiteľa. Tento vírus spôsobuje ochorenie AIDS, teda syndróm zís-

kaného zlyhania imunity. 

 Proteáza je dôležitá pri produkcii infekčných vírusových častíc. Preto sa ako liečivá 

proti HIV používajú inhibítory proteázy. Problémom pri liečbe je avšak vysoká odolnosť 

vírusu voči poskytnutej liečbe. COSAN a jeho deriváty sa ponúkajú ako potenciálne in-

hibítory HIV proteázy. Princíp inhibície spočíva v naviazaní hydrofóbnej časti aniónu do 

aktívnej časti proteázy mechanizmom kompetitívnej inhibície. [20] 
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• Antimikrobiálne vlastnosti  

Niektoré klastrové zlúčeniny bóru je možné v medicíne využiť aj kvôli ich antimikrobiál-

nym vlastnostiam. Keďže sa tieto zlúčeniny prirodzene v prírode nevyskytujú, jestvuje 

len málo biologických systémov, ktoré by vedeli metabolizovať klastre bóru. Tým pádom 

sú v takýchto systémoch veľmi stabilné. Hydrofóbne vlastnosti metalakarboránov, dikar-

baboránov a ich derivátov navyše umožňujú prechod cez lipidovú membránu patogénu 

bez jej narušenia.   

  Mechanizmus antimikrobiálnej aktivity prebieha 2 spôsobmi: inhibíciou metabo-

lickej dráhy, ktorá je potrebná k prežitiu patogénu, alebo poškodením bakteriálnej bun-

kovej steny. Deriváty klastrových zlúčenín bóru sú aktívne aj voči kmeňom, ktoré sú 

mnohonásobne rezistentné voči liekom.  

Okrem antimikrobiálnej aktivity dokážu niektoré klastrové zlúčeniny bóru záro-

veň inhibovať tvorbu biofilmu, ktorý zvyšuje odolnosť patogénu pred nepriaznivými pod-

mienkami prostredia, alebo imunitnými mechanizmami, čo môže skomplikovať 

liečbu. [21] 

 

2.4.2. Extrakcia iónov kovov z rádioaktívneho odpadu 

Pri spracovaní jadrového paliva vzniká kvapalný odpad, ktorý obsahuje rádionuklidy 

s veľkým polčasom rozpadu, ako napríklad 90Sr (29 rokov), alebo 140Cs (30 rokov). 

Na extrakciu týchto rádionuklidov z odpadov sa využíva COSAN. Jeho výhodou je, že sa 

kvantitatívne prevedie z vodnej fázy do fázy organickej. Rozpustnosť COSANu vo vod-

nej aj organickej fáze je spôsobená negatívnym (hydridovým) charakterom atómov vo-

díka na skupinách BH, ktorý vyplýva z delokalizácie náboja po celej štruktúre klietky. [22] 

Extrakcia rádionuklidov prebieha v 3M HNO3. COSAN avšak v takýchto pod-

mienkach nie je stabilný, preto sa používajú jeho deriváty, v ktorých je časť atómov vo-

díka naviazaných na atómoch bóru nahradená metylovými skupinami, alebo halogénmi. 

Takýto spôsob extrakcie sa okrem lantanoidov a aktinoidov dá využiť na získanie katió-

nov skupín IA a IIA PSP, ako aj katiónov olova, zinku a striebra. Na zvýšenie efektivity 

extrakcie sa využívajú vyššie spomenuté deriváty COSANu spolu s crown-étermi, či 

inými komplexačnými činidlami. [11] 
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2.4.3. Materiály pre iónové batérie 

Ďalšou z mnohých oblastí, kde možno nájsť potenciálne využitie klastrových zlúčenín 

bóru, je vývoj materiálov pre batérie v elektromobiloch, či v prenosných zariadeniach. 

COSAN, ktorý má nízku hustotu náboja, patrí ku slabo koordinujúcim aniónom. Táto 

vlastnosť predurčuje klastrové zlúčeniny bóru ako možné stavebné bloky materiálov 

pre iónové batérie. [23] Dôležité je, aby sa COSAN pripojil na polymérne reťazce. Ná-

sledne delokalizácia náboja spôsobí pokles energie potrebnej na migráciu protiiónu. 

Ako príklad sa ponúka príprava  elektrolytu reakciou derivátu COSANu, konkrétne 

COSAN-dioxanátu, ktorý reaguje podľa rovnice (2.8; strana 11) spolu s hydroxylovou 

skupinou 5-norbornen-2-metanolu. Následne je norbornen polymerizovaný metatéznou 

polymerizáciou. Takto pripravený polymér sa zmiešal s poly(etylénoxidom). Migrácia 

protiiónu (v tomto prípade Li+) bola v pripravenom polyméri obmedzená a to z dôvodu 

pevnej koordinácii Li+ s oxyetylénovými spojkami vzniknutými otvorením dioxanáto-

vého kruhu. Na druhú stranu bola v pripravenom kompozite, zmesi s poly(etylénoxi-

dom), pozorovaná takmer neobmedzená migrácia katiónu lítia. [24] 
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3. Metódy charakterizácie pripravených zlúčenín 

 

3.1. Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) 

 

Metóda NMR je fyzikálno-chemická metóda založená na interakcii atómového jadra s ne-

nulovým jadrovým spinom a magnetického poľa. Magnetické vlastnosti jadra charakteri-

zuje jadrový moment hybnosti 𝐼. Ten je zodpovedný za skutočnosť, že jadrá vykazujú 

magnetický moment �⃗�. Súvis medzi jadrovým momentom hybnosti a magnetickým mo-

mentom vyjadruje vzťah (3.1): 

 �⃗� = 𝛾𝐼 (3.1) 

kde γ je tzv. gyromagnetický pomer [rad·T-1·s-1], konštanta, ktorá špecificky charakteri-

zuje dané jadro.  

V NMR spektroskopii sú aktívne len jadrá s nenulovým spinom. Jadrá s párnym 

protónovým a nukleónovým číslom majú spin nulový, teda nie sú v NMR aktívne. Jadrá 

s nepárnym protónovým a párnym nukleónovým číslom majú celočíselný spin a jadrá 

s nepárnym neutrónovým číslom majú poločíselný spin. Spinové číslo atómu určuje počet 

možných orientácií atómu v magnetickom poli B0 podľa vzťahu 2I + 1, kde I je spinové 

číslo. V rôznych orientáciách majú jadrá rôzne energie. Energetický rozdiel medzi hladi-

nami sa dá určiť vzťahom (3.2): 

 ∆𝐸 = ℏ𝛾𝐵0 (3.2) 

kde ℏ je redukovaná Planckova konštanta (1,055 572 · 10-34 J·s) [25] a B0 je magnetické 

pole [T]. 

Vektor magnetického momentu vykonáva v magnetickom poli B0 tzv. precesný 

pohyb okolo vektoru magnetického poľa B0. Tento pohyb sa nazýva aj Larmorova prece-

sia, ktorá je charakterizovaná Larmorovou frekvenciou (3.3): 

 𝜈L = −
𝛾

2𝜋
𝐵0 (3.3) 

Ak sú jadrá umiestnené v magnetickom poli B0 > 0, dochádza k preferencii orien-

tácii magnetických momentov paralelne s magnetickým poľom B0 podľa Boltzmanovho 

rozdelenia energií (3.4): 
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𝑁1
𝑁2
= exp (

∆𝐸

𝑘B𝑇
) (3.4) 

kde N1 a N2 je počet atómov v energetických hladinách 1 a 2, kB je Boltzmanova konštanta 

(1,380 649·10-23 J·K-1) [25] a T je termodynamická teplota [K]. Súčet magnetických mo-

mentov sa nazýva magnetizácia a smer vektoru magnetizácie je rovnobežný s vektorom 

magnetického poľa B0.  

Aby bolo možné zmerať Larmorovu precesiu meraného jadra, je potrebné použiť 

rádiofrekvenčný (RF) pulz. Ten sa vygeneruje použitím magnetického poľa B1 (pomocou 

cievky, do ktorej prúdi striedavý elektrický prúd), ktorého vektor je kolmý ku vektoru 

poľa B0. Je potrebné, aby bola splnená rezonančná podmienka (3.5), teda, aby frekvencia 

RF pulzu bola zhodná s Larmorovou frekvenciou jadra: 

 𝜔RF = 𝛾𝐵0 (3.5) 

kde ωRF je frekvencia striedavého prúdu v cievke, ktorá generuje magnetické pole 

B1 [Hz]. 

Po splnení rezonančnej podmienky je viditeľný makroskopický efekt a to, že 

vektor magnetizácie sa začne otáčať okolo magnetického poľa B1. V NMR spektroskopii 

sa najčastejšie používajú 90° a 180° RF pulzy, teda RF pulz je spustený po dobu, kým je 

vektor magnetizácie vychýlený o 90 °, resp. o 180 ° od pôvodného smeru. Následne je 

makroskopicky pozorované, ako sa vektor magnetizácie vracia do pôvodného stavu po-

mocou Larmorovej precesie. Po sklopení vektoru magnetizácie a následnom návrate do 

pôvodného stavu dochádza v cievke generujúcej pole B1 k premennému magnetickému 

toku podľa Ampérového zákona a následnému indukovaniu prúdu v tejto cievke. Indu-

kovaný prúd je záznamom NMR signálu, tento záznam sa nazýva signál voľnej precesie 

(FID; free induction decay). FID je následne spracovaný Fourierovou transformáciou na 

NMR spektrum.  

Elektróny obklopujúce jadro reagujú na pole B0 vytvorením dodatočného magne-

tického poľa Be, Tým pádom sa pozmeňuje Larmorova frekvencia (3.6): 

 𝜈L = −
𝛾

2𝜋
𝐵 = −

𝛾

2𝜋
(𝐵0 − 𝐵e) = −

𝛾

2𝜋
𝐵0(1 − 𝜎) (3.6) 

kde σ je tieniaca konštanta. Rozdiely v Larmorovych frekvenciách rôznych funkčných 

skupín sú malé a určujú tzv. chemický posun, definovaný vzťahom (3.7): 
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 𝛿 = 106
𝜈 − 𝜈ref
𝜈ref

 (3.7) 

kde δ je chemický posun [ppm], ν je Larmorova frekvencia meraného jadra [Hz] a νref je 

Larmorova frekvencia referencie, ktorej chemický posun je 0 ppm. Chemický posun je 

nezávislý na magnetickom poli, teda je zhodný na rôznych NMR spektrometroch. Ako 

referencia (δ = 0 ppm) sa v 1H-NMR spektrách používajú atómy vodíku v zlúčenine tet-

rametylsilánu. V 13C-NMR spektrách sa ako referencia používa atóm uhlíku v tetrame-

tylsiláne.  V 11B-NMR sa ako referencia používa atóm bóru v zlúčenine BF3·Et2O. [26] 

 

3.2. Hmotnostná spektrometria založená na matricou asistovanej 

laserovej desorpcii/ionizácii v kombinácii s detektorom doby letu 

(MALDI-TOF MS) 

 

MALDI (matrix assisted laser desorption/ionization) je mäkký spôsob ionizácie (po-

dobne ako ionizácia elektrosprejom), pri ktorom sa ióny vytvárajú z pevnej fázy. Tento 

jav sa nazýva desorpcia. Takýto spôsob ionizácie, vhodný najmä pre neprchavé látky ako 

napríklad polyméry či biomolekuly (až stovky tisíc Da), pozostáva z 2 krokov. Najprv je 

skúmaný analyt zmiešaný v nadbytku matrice, následne je ožarovaný laserom.  

Použitá matrica musí splňovať požiadavky ako je absorpcia pri vlnovej dĺžke po-

užitého laseru, vhodná kryštalizácia, nesmie reagovať s analytom a nesmie byť veľmi pr-

chavá. Najčastejšie používané matrice sú 4-hydroxy-α-kyanoškoricová kyselina, 3,5-di-

metoxy-4-hydroxyškoricová kyselina (kyselina sinapová), alebo 2,5-dihydroxybenzoová 

kyselina. Častokrát sa do matrice pridáva zdroj [M+H] protiiónov, napr. kyselina trifluó-

roctová.  

Najčastejšie používané lasery sú UV lasery: dusíkové (λ = 337 nm), ArF 

(λ = 193 nm), KrF (λ = 248 nm), XeCl (λ = 308 nm), alebo IR lasery: CO2 (λ = 1060 nm), 

Nd:YAG (λ = 1064 nm). 

Po ožiarení laserom dochádza k absorpcii energie prevažne matricou a tým dochádza 

k rýchlej desorpcii. Odparované častice matrice sprevádzajú častice analytu, ktoré sa pre-
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vádzajú do plynného skupenstva. Následne dochádza k ionizácii častíc analytu prenosom 

protónu z exitovanej molekuly matrice.  

Najčastejšie pozorované ióny v MALDI sú [M+H]+, [M+2H]2+, niekedy aj 

[M+3H]3+, alebo [M+Na]+. Výhodou ionizačnej techniky MALDI je nízky stupeň frag-

mentácie.   

Ióny generované touto metódou ionizácie sú detegované preletovým hmotnost-

ným analyzátorom, ktorého princíp je založený na meraní času, ktorý potrebuje vygene-

rovaný ión na prekonanie vzdialenosti od ionizátora až po detektor (TOF, time of flight). 

Súvis medzi dobou letu a pomerom m/z sa dá vyjadriť vzťahom (3.8): 

 
𝑚

𝑧
=
2𝑒𝑈𝑡2

𝑙2
 (3.8) 

kde m je hmotnosť [kg], z je náboj [C], e je elementárny náboj (1,602 177·10-19 C) [25], 

U je urýchľovacie napätie [V], t je doba letu [s] a l je dráha letu [m]. [27],[28] 
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4. Použité chemikálie a metódy  

 

4.1. Chemikálie 

Zoznam použitých chemikálií, ich čistôt a názvov výrobcu, je uvedený v tabuľke 4-1: 

Tabuľka 4-1 Použité chemikálie 

Chemikália Čistota Výrobca 

1,4-dioxán 99 % Lach-ner, s.r.o. 

1-dodekanol ≥ 98,0 % Sigma-Aldrich 

1-oktanol ≥ 99 % Sigma-Aldrich 

4M roztok HCl v dioxáne - Sigma-Aldrich 

acetón ≥ 99,0 % Lach-ner, s.r.o. 

acetón-d6 99,8 % D ARMAR AG 

acetonitril ≥ 99,9 % Sigma-Aldrich 

benzofenón 99 % Sigma-Aldrich 

closo-dodekaborát sodný 

(bezvodý) 
> 98 % Katchem spol. s.r.o. 

dimetylsulfoxid-d6 99,8 % D ARMAR AG 

etanol ≥ 96 % Lach-ner, s.r.o. 

fluorid cézny 99 % Sigma-Aldrich 

hydrid sodný 
60% suspenzia  

v minerálnom oleji 
Sigma-Aldrich 

hydrid vápenatý ≥ 90 % Sigma-Aldrich 

metanol ≥ 99,5 % Lach-ner, s.r.o. 

molekulové sito 4A - Sigma-Aldrich 

síran sodný (bezvodý) ≥ 98% Lach-ner, s.r.o. 

sodík - - 

tetrafluoroboritan sodný 98 % Sigma-Aldrich 

tetra-N-butylamóniumbro-

mid 
≥ 99,0 % Sigma-Aldrich 
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Acetonitril bol sušený bezvodým síranom horečnatým a následne uskladnený v banke 

spolu s molekulovým sitom tvoreným zeolitom s veľkosťou efektívneho prierezu 4 Å. 

1,4-dioxán bol najprv predsušený hydridom vápenatým a následne bol zahrievaný pod 

spätným chladičom spolu s kovovým sodíkom a benzofenónom až kým nebolo pozoro-

vané modré sfarbenie prítomných ketyl radikálov benzofenónu, potom bol zo zmesi vy-

destilovaný a nakoniec uchovaný spolu s molekulovým sitom 4A. Ostatné chemikálie 

boli použité bez ďalšieho dočisťovania. 

4.2. Metódy 

NMR spektrá pripravených zlúčenín boli merané na prístroji Bruker Avance III HD    

400 MHz. Ako rozpúšťadlá sa použili acetón-d6 a dimetylsulfoxid-d6 (uvedené v ta-

buľke 4-1). Spektrá boli spracované v programe Mnova od spoločnosti Mestrelab Rese-

arch, S.L. [29]  

Príprava vzorky spočívala v navážení malého množstva (okolo 15 mg) skúmanej 

látky a následnom rozpustení  v 1 ml deuterovaného rozpúšťadla. Takto pripravený roz-

tok bol prenesený do mernej kyvety.  

 MALDI-TOF MS bolo merané Martinom Orságom na prístroji Bruker microf-

lex®. Spektrá boli merané v pozitívnom móde. Použitý laser bol dusíkový (λ = 337 nm) 

v 120ns pulzoch. Ako matrica bol použitý trans-2-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metyl-2-pro-

penylidén]malonnitiril ( ≥ 98,0 %, Sigma-Aldrich), štruktúra použitej matrice je zobra-

zená na obrázku 4-1.  

Na doštičku z nerezovej oceli sa naniesla matica rozpustená v chloroforme, ná-

sledne sa ku takto pripravenej matrici pridala skúmaná vzorka, taktiež rozpustená 

v chloroforme. Následne sa prebytočné rozpúšťadlo vysušilo vo vákuovom exikátori. 

Namerané hmotnostné spektrá sa vyexportovali vo formáte ASCII a boli spracované 

v programe mMass. [30] 

 

 

 

 

Obrázok 4-1 Štruktúra použitej matrice pri meraní MALDI-TOF MS  
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5. Výsledky a diskusia 

 

5.1. Príprava tetra-N-butylamónium-closo-dodekaborátu 

([Bu4N]2B12H12) 

 

Pracovný postup: 

Do kadičky bol pridaný 1 g closo-dodekaborátu sodného (5,32 mmol), ktorý sa rozpustil 

v približne 10 ml destilovanej vody. Následne bolo v druhej kadičke v 10 ml destilovanej 

vody rozpustených 3,6 g tetra-N-butylamónium bromidu (11,18 mmol).  

Takto pripravené roztoky sa spolu zmiešali za vzniku bielej zrazeniny. Tá bola 

premytá na frite S3 destilovanou vodou. Následne bol produkt vysušený presávaním na 

vzduchu. Reakciou vzniklo 3,05 g produktu v podobe bieleho prášku, čo predstavuje vý-

ťažok 91 %.  

Reakčná schéma: 

Rovnica (5.1): 

 

(5.1) 

 

 

Charakterizácia produktu: 

1H NMR (400 MHz, acetón-d6, δ [ppm]): 3,48 – 3,40 (m, 16H, CH3CH2CH2CH2N+), 1,82 

(m, 16H, (CH3CH2CH2CH2N
+), 1,46 (h, J = 7,4 Hz, 16H, CH3CH2CH2CH2N

+), 0,99 (t, 

J = 7,4 Hz, 24H, CH3CH2CH2CH2N
+).  

13C NMR (101 MHz, acetón-d6, δ [ppm]): 58,55 (CH3CH2CH2CH2N+), 23,67 

(CH3CH2CH2CH2N
+),  19,50 (CH3CH2CH2CH2N

+), 13,06 (CH3CH2CH2CH2N
+). 

11B NMR (128 MHz, acetón-d6, δ [ppm]): -15.18 (s). 
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MALDI-TOF MS (m/z; rel. int. [%]): 929,27 (8,03 %), 830,35 (15,16 %), 813,03 

(100,00 %). 

5.2. Príprava tetra-N-butylamónium-1-(1,4-dioxán-κO1)-undeka-

hydro-closo-dodekaborátu ([Bu4N][B12H11(O(CH2CH2)2O)]) 

 

Pracovný postup: 

Do guľatej banky opatrenej magnetickým miešadlom bolo pridaných 3,9 g tetra-N-buty-

lamónium-closo-dodekaborátu (6,24 mmol), 3,43 g tetrafluoroboritanu sodného 

(31,2 mmol), 4,21 ml 4M roztoku HCl v dioxáne (12,48 mmol) a 160 ml vopred vysuše-

ného dioxánu. 

Takto pripravená banka bola nasadená na spätný chladič a obsah bol zahrievaný 

na olejovom kúpeli na teplotu 101 °C počas 3 hodín v inertnej atmosfére argónu. 

Po schladení banky na laboratórnu teplotu bola vykonaná filtrácia obsahu banky. Získaný 

filtrát bol odparený pri zníženom tlaku na rotačnej vákuovej odparke.  

Po odparení bol v banke pozorovaní žltý olej, ktorý sa za stáleho miešania rozpus-

til v 20 ml acetónu. Následne sa pridalo 30 ml etanolu a 10 ml destilovanej vody. Po 

pridaní  destilovanej vody žlté sfarbenie pominulo. Zmes bola odparená pri zníženom 

tlaku. Pri odparení acetónu bol pozorovaný vznik bielej zrazeniny.  

Získaný odparok sa prefiltroval, premyl malým množstvom etanolu (približne 

10 ml) a bol sušený prúdom vzduchu na frite S4. Reakciou bolo pripravených 1,67 g bie-

leho prášku, výťažok reakcie činil 57 %.  

Reakčná schéma: 

Rovnica (5.2): 

 

(5.2) 
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Charakterizácia produktu: 

1H NMR (400 MHz, acetón-d6, δ [ppm]): 4,58 – 4,51 (m, 4H, O+(CH2CH2)2O), 

3,98 - 3,91 (m, 4H, O+(CH2CH2)2O), 3,49 – 3,40 (m, 8H, CH3CH2CH2CH2N+), 

1,90 - 1,77 (m, 8H, CH3CH2CH2CH2N
+), 1,46 (h, J = 7,4 Hz, 8H, CH3CH2CH2CH2N

+), 

1,00 (t, J = 7,3 Hz, 12H, CH3CH2CH2CH2N
+). 

13C NMR (101 MHz, acetón-d6, δ [ppm]): 79,57 (O+(CH2CH2)2O), 64,85 

(O+(CH2CH2)2O), 58,53 (CH3CH2CH2CH2N+), 23,57 (CH3CH2CH2CH2N
+), 19,49 

(CH3CH2CH2CH2N
+), 12,99 (CH3CH2CH2CH2N

+). 

11B NMR (128 MHz, acetón-d6, δ [ppm]): 9,05 (s, B(1)), -17,11 (d, J = 124,7 Hz, B(2-

11)), -19,54 (s, B(12)). 

MALDI-TOF MS (m/z; rel. int. [%]):1118,13 (10,66 %), 1097,25 (30,63 %), 876,81 

(7,17 %), 713,76 (38,42 %) [M+(Bu4N)]+, 500,28 (100,00 %) [fragment matrice]. 

 

5.3. Príprava (2-[2-{dodecyloxy}etoxy]etoxy)-undekahydro-closo-

dodekaborátu cézneho (Cs2[B12H11(OCH2CH2)2O(CH2)11CH3]) 

 

Pracovný postup: 

Do banky s magnetickým miešadlom bolo pridaných 1,98 g 1-dodekanolu (10,6 mmol) 

a  15 ml vopred vysušeného acetonitrilu. Potom bolo pridaných 0,25 g 60% suspenzie 

hydridu sodného v minerálnom oleji. Zmes bola miešaná 5 minút, aby došlo k uvoľneniu 

vodíku z reakčnej zmesi. Následne bolo pridaných 0,5 g tetra-N-butylamónium-1-(1,4-

dioxán-κO1)-undekahydro-closo-dodekaborátu (1,06 mmol). Takto pripravená reakčná 

zmes bola v argónovej atmosfére zahrievaná na olejovom kúpeli na teplotu 82 °C po dobu 

13 hodín.  

Po uplynutí času reakcie bolo pozorované hnedo-červené sfarbenie reakčnej 

zmesi. Tá bola filtrovaná na filtračnom papieri, filtračný koláč sa premyl 25 ml acetonit-

rilu. Získaný filtrát bol odparený za zníženého tlaku na rotačnej vákuovej odparke. 
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Po odparení ostal v banke hnedo-červený olej. Ten bol rozpustený v 10 ml meta-

nolu. Následne bolo do banky pridaných 0,31 g fluoridu cézneho (2,07 mmol) vopred 

rozpustených v 10 ml metanolu. Ihneď bola pozorovaná farebná zmena obsahu banky na 

svetlo hnedú, taktiež bol pozorovaný vznik slabo hnedej zrazeniny. Tá bola filtrovaná na 

frite S4, premytá približne 10 ml metanolu a sušená presávaním vzduchu. Reakciou bolo 

pripravených 0,39 g svetlo hnedého prášku, výťažok činil 54 %. 

Reakčná schéma: 

Rovnica (5.3): 

 

 

 

 

(5.3) 

 

 

 

Charakterizácia produktu: 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, δ [ppm]): 3,39 – 3,29 (m, 10H, C(6,5,3,2,8)), 1,54 – 1,43 

(m, 4H, C(9,10)), 1,24 (s, 16H, C(11-18)), 0,84 (t, J = 6,5 Hz, 3H, C(19)). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6, δ [ppm]): 73,02 (C(6)), 70,84 (C(5)), 69,88 (C(3)), 69,63 

(C(2)), 67,40 C(8)), 31,78 (C(9)), 26,07 (C(10-17)), 22,50 (C(18)), 13,67 (C(19)). 

11B NMR (128 MHz, DMSO-d6, δ [ppm]): 6,36 (s, B(1)), -17,52 (d, J = 180,5 Hz, B(2-

11)), -22,27 (d, J = 171,2 Hz, B(12)). 

MALDI-TOF MS (m/z; rel. int. [%]): 830,34 (16,88 %),  813,05 (100,00 %) [M+Cs]+, 

703,31 (10,32 %). 
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5.4. Príprava (2-[2-{oktyloxy}etoxy]etoxy)-undekahydro-closo-do-

dekaborátu cézneho (Cs2[B12H11(OCH2CH2)2O(CH2)7CH3]) 

 

Pracovný postup: 

Do guľatej banky s magnetickým miešadlom sa pridalo sa 1,38 g 1-oktanolu (10,6 mmol) 

a 15 ml suchého acetonitrilu. Následne sa pridalo 0,25 g 60% suspenzie hydridu sodného 

v minerálnom oleji. Čakalo sa asi 5 minút na uvoľnenie vodíka z reakčnej zmesi. Potom 

bolo pridaných 0,5 g tetra-N-butylamónium-1-(1,4-dioxán-κO1)-undekahydro-closo-do-

dekaborátu (1,06 mmol). Takto pripravená zmes bola zahrievaná v atmosfére dusíka pod 

spätným chladičom na teplotu 82 °C po dobu 13 hodín.  

Po skončení zahrievania sa v banke nachádzala červeno-hnedá suspenzia, ktorá 

bola filtrovaná cez filtračný papier a premytá asi 15 ml acetonitrilu. Filtrát bol následne 

odparený za zníženého tlaku.  

Získaný bol červeno-hnedý olej, ktorý sa rozpustil v 10 ml metanolu. Následne sa 

do banky pridalo 0,4 g fluoridu cézneho rozpusteného v 10 ml metanolu. Ihneď po zmie-

šaní nastala farebná zmena na svetlo hnedú. Vzniknutá suspenzia bola prefiltrovaná 

na frite S4, premytá 40 ml metanolu a sušená presávaním vzduchu. Reakciou bolo pripra-

vených 0,48 g svetlo-hnedého prášku, výťažok reakcie činí 73 %. 

Reakčná schéma: 

Rovnica (5.4): 

 

 

 

(5.4) 
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Charakterizácia produktu: 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6, δ [ppm]): 3,51 – 3,39 (m, 10H, C(6,5,3,2,8)), 1,58 (d, 

J = 7,0 Hz, 4H, C(9-10)), 1,38 – 1,19 (m, 8H, C(11-14)), 0,87 (t, 3H, C(15)). 

13C NMR (101 MHz, DMSO-d6, δ [ppm]): 72,99 (C(6)), 70,83 (C(5)), 69,86 (C(3)), 

69,60 (C(2)), 67,39 (C(8)), 31,75 (C(9)), 26,05 (C(10-13)), 22,48 (C(14), 13,67 (C(15)). 

11B NMR (128 MHz, DMSO-d6, δ [ppm]): 5,93 (B(1)), -17,16 (d, J = 123,3 Hz, B(2-11)), 

-21,54 (d, J = 153,7 Hz, B(12)). 

MALDI-TOF MS (m/z; rel. int. [%]): 1709,40 (5,19 %), 1600,01 (9,17 %), 1175,29 

(2,29 %), 1102,11 (4,89 %), 1085,31 (31,98 %), 1066,76 (4,57 %), 975,98 (100,00 %), 

813,03 (45,28 %), 757,24 (38,84 %) [M+Cs]+. 
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6. Záver 

 

V rámci riešenia tejto bakalárskej práci bol využitý jeden zo základných postupov 

exoskeletárnej substitúcie klastrových zlúčenín bóru pre prípravu štruktúr, ktoré budú 

v budúcom výskume využité ako stavebné bloky supramolekulárnej chémie.  

Po výmene protiiónu aniónového closo-dodekaborátového aniónu z Na+ na 

Bu4N
+, bol následne exoskeletárnou substitúciou, prebiehajúcou mechanizmom elektro-

filom indukovanej nukleofilnej substitúcie (EINS), pripravený derivát closo-dodekabo-

rátu obsahujúci cyklický oxóniový katión. Ten bol ďalšími reakciami otvorený pomo-

cou alkoholov za vzniku ,,hybridnej‘‘ molekuly obsahujúcej aniónový boránový klaster, 

oxyetylénovú spojku a hydrofóbny alkylový zvyšok. Posledným krokom bola konverzia 

produktov na cézne soli.  

V budúcom výskume budú študované supramolekulárne vlastnosti týchto zlúče-

nín vo vodných roztokoch a v komplexoch s polyelektrolytmi.  
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