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1. Cíl práce 
 

     Tato práce je součástí projektu, který se zabývá výzkumem a přípravou 

molekulárních rotorů. Ten řeší jednak teoretickou část problému, tedy molekulární 

dynamiku, modelování chemických struktur a predikci jejich vlastností, ale také 

praktickou přípravu samotných molekulárních rotorů. Do syntetické části patří i tato 

práce.   

Jejím cílem je příprava nesymetricky substituovaných difenylacetylenů a 

jejich převedení na (η4-cyklobutadien)-(η5-cyklopentadienyl)kobaltový komplex, 

který bude sloužit jako molekulární rotor, vhodně substituovaný tak, aby měl 

vysokou hodnotu dipólového momentu. Tato sloučenina by měla být v následujících 

krocích derivatizována, aby se byla schopna vázat kovalentní vazbou na povrch rtuti. 

Tak dojde k jejímu upevnění, které umožňuje lepší a přesnější studie jednak 

povrchových dějů a vlastností, a také zkoumání interakcí samotného molekulárního 

rotoru s optickým, či elektrickým polem, s mechanickými sondami nebo s proudem 

tekutiny (plynu, anebo kapaliny).   
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Obr. 1. Cílová molekula. 
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2. Úvod 
    

  Molekulární elektronika je vědní oblast, která se zabývá přenosem 

elektrického proudu již mezi jednotlivými molekulami a jež se snaží vytvářet 

z molekul mikroskopické elektrické obvody a součástky. Souvisí s miniaturizací a se 

snahou upravovat a tvořit již na atomární úrovni. V organických molekulách se 

elektrický proud přenáší prostřednictvím delokalizovaných elektronů v π–

konjugovaném systému vazeb. Jedním z problémů, které molekulární elektronika 

řeší, je uspořádání molekul do zamýšlených struktur a soustav. Konceptem, který se 

toto snaží řešit, je třeba „stavebnicová“ chemie, která se pokouší na molekulární 

úrovni sestavit například komponenty, jež mají  analoga ve světě makroskopickém. 

Jedním z typů těchto komponent jsou rotory. 

 Makroskopické rotory jsou součástí mnoha strojů (elektrické motory, 

dynama, alternátory, čerpadla), a tak se logicky nabízí jejich studium a využití i 

v molekulárních rozměrech. Výzkum v oblasti molekulárních rotorů se pokouší 

objasnit fyzikální zákonitosti, kterými se řídí mechanický pohyb a tření molekul. 

Sleduje také vliv náhodného termálního pohybu, který podstatně odlišuje 

nanoskopické rotory od makroskopických. Obecně se dá za molekulární rotor 

považovat již ethan, kde jsou dvě methylové skupiny spojeny jednoduchou σ vazbou, 

kolem níž je za laboratorní teploty možná volná rotace (rotační bariéra mezi 

zákrytovou a střídavou konformací je 12 kJ mol–1). Molekulární rotory je možno 

připravit a zkoumat například volně „plující“ v roztocích, či zachycené  uvnitř 

pevných nosičů. Předmětem mého zájmu jsou ale rotory zakotvené na povrchu (rtuť, 

zlato). Rozlišují se dva druhy těchto rotorů. Do první skupiny patří ty s rotační osou 

kolmou na povrch, do druhé s rotační osou rovnoběžnou s povrchem. 

 V této práci je jako molekulární rotor syntetizován (η4-cyklobutadien)-(η5-

cyklopentadienyl)kobaltový komplex (jež se připraví z nesymetricky 

substituovaných difenylacetylenů). Tyto sloučeniny jsou teplotně stabilní a chemicky 

odolné vůči mnoha  reagentům. Cyklopentadienový kruh slouží jako podstavec, jež 

se dá vhodně substituovat tak, aby měl vysokou afinitu k povrchu.  
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3. Přehled problematiky 
 

3.1 Molekulární rotory 

 
   Molekulární rotor1 je systém, ve kterém molekula, nebo část molekuly rotuje 

proti jiné části molekuly, nebo proti makroskopickému prvku jako je povrch zlata. 

Rotátorem (otáčivou částí) molekulární rotoru je obecně ta, která má menší moment 

setrvačnosti ve srovnání se zbývající frakcí molekuly. Statorem (nepohyblivou částí) 

je obecně naopak ta s vyšším momentem setrvačnosti. Osa otáčení je součást 

molekuly, která nese rotátor a kolem které se rotátor otáčí. Osou otáčení může být 

jednoduchá vazba, trojná vazba, anebo atom kovu. 

 Je mnoho různých kritérií a přístupů, na jejichž základě můžeme molekulární 

rotory zařazovat do různých kategorií. Strukturně můžeme molekulární rotory 

rozdělit na ty, v nichž jsou rotátor a stator spojeny kovalentní vazbou, a na ty kde ne 

(např. rotaxany2). Podle jiného kritéria můžeme molekulární rotory rozlišit na: 

1) volně plovoucí v roztocích, 

2) zakotvené uvnitř tuhé látky a 

3) upevněné na povrchu (zlato, rtuť, měď, platina, paladium…) 

Rotory upevněné na povrchu můžeme dále dělit: 

a) molekulární rotory jež poskytují pouze rotátor a statorem je tedy povrch 

b) molekulární rotory kde je stator součástí molekuly a je pevně přichycen 

k povrchu 

a také je můžeme rozdělit na dva typy podle toho, jestli mají osu otáčení 

orientovanou kolmo na povrch, či s ním rovnoběžnou (Obr. 2). 
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Obr. 2. Znázornění molekulárního rotoru upevněného na povrch s osou otáčení kolmou na povrch 
(nalevo) a s osou otáčení rovnoběžnou s povrchem (napravo). Vacek, J.; Michl, J. Adv. Funct. Mater. 
2007, 17, 730. 
 
  Existují molekulární rotory, které mají nízkou hodnoty energie rotační bariéry 

a dochází k jejich neustálému otáčení (nejjednodušším příkladem je ethan), a na 

druhé straně rotory, které zůstávají v energeticky nejchudší konformaci a rotovat 

začnou až po dodání energie z vnějšího zdroje. To, ve kterém z těchto z dvou 

krajních stavů (zcela neomezená rotace x žádná rotace) se daný rotor nachází, 

můžeme ovlivňovat například teplotou. Při nízké teplotě k rotaci nedochází, zatímco 

po jejím zvýšení ano. Popisováním vlivu teploty a charakterizací různých druhů 

energií uplatňujících se při rotaci, které souvisejí jednak se strukturou molekuly, 

jednak s okolními podmínkami (viskozita kapaliny, elektrické pole) se zabývá 

rotorová dynamika. 

Pokud zanedbáme interakce mezi jednotlivými molekulárními rotory, tak chování 

rotoru je ovlivněno čtyřmi veličinami: kT, tepelnou energií; W, velikostí potenciální 

energie konformeru (rotačního stavu); U, interakcí mezi vnější silou a rotorem a  

ηdϴ/dt, torzního pnutí. 

 Z dynamického hlediska můžeme molekulární rotory dělit na základě vztahu 

mezi rotačním pohybem rotoru a působením vnější síly na:      

1) řízený rotační pohyb, kde přítomnost vnější síly určuje dynamiku rotoru; vnější 

silou pak může být: 
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a) interakce mezi indukovaným, nebo permanentním elektrickým dipólovým 

momentem a vnějším elektrickým polem3,4 

b) chemická reakce nebo změna elektronového stavu rotoru 

c) mechanická interakce mezi proudem5 tekutiny a rotorem způsobená srážkami 

mezi molekulami 

2) náhodný rotační pohyb, kde je pohyb rotoru primárně řízen tepelnou energií 

a) tepelná energie je jediným druhem energie ovlivňující rotační pohyb rotoru, 

jenž je čistě Brownův 

b) tepelná energie je zanedbatelně malá vzhledem k hodnotě rotační bariéry a 

k rotačnímu pohybu dochází tepelně aktivovanými přeskoky  

Pro molekulární elektroniku je nejvýznamnější interakce rotoru s vnějším 

elektrickým polem. Řídit pohyb je možno u rotoru s permanentním elektrickým 

dipólovým momentem, ale také s molekulou, která permanentní dipól nemá, ale musí 

mít anizotropickou molekulární polarizovatelnost. V takovém případě vnější 

elektrické pole molekulu nejprve polarizuje a pak s ní i interaguje.  

Pro využití v molekulární elektronice mají největší potenciál molekulární rotory 

upevněné na povrchu6. Ty mohou být upevněny fyzikální adsorpcí, nebo 

chemisorpcí. Pro vytvoření chemické vazby na povrch makroskopického objektu se 

využívají například OH skupiny na povrchu hydratovaného oxidu křemičitého, nebo 

afinita síry na povrch zlata, nebo skupina HgS(CH2)2SMe, jež se váže na rtuť.  

3.2 Sonogashir ův coupling  
 
 Sonogashirův7,8 coupling (Schéma 1) je v moderní organické syntéze jedna 

z nejčastěji používaných reakcí. 

 

 
Schéma 1. Sonogashirův coupling 

 
 Je to palladiem9 (obvykle v přítomnosti měďných kationtů, se kterými tvoří 

kokatalytický systém) katalyzovaná cross-coupling reakce mezi alkenyl, či aryl 
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halogenidem respektive triflátem a terminálním alkynem v bazickém prostředí. Stala 

se nejvýznamnější metodou přípravy arylalkynů a dalších sloučenin s konjugovaným 

systémem vazeb, které slouží jako prekurzory pro přípravu látek s využitím ve 

farmacii nebo v molekulární elektronice. Reaktivita halogenidů respektive triflátů 

klesá v pořadí: alkenyl jodidy > alkenyl trifláty > alkenyl bromidy > alkenyl chloridy 

> aryl jodidy > aryl trifláty > aryl bromidy > aryl chloridy. Při reakcích s jodidy 

probíhá reakce za jemných podmínek, tzn. za laboratorní teploty v krátké době a ve 

vysokých výtěžcích. Zatímco úspěšně provést reakce s aryl chloridy je stále výzvou 

pro mnoho organických chemiků. Reaktivitu halogenidů podporuje přítomnost 

skupin s –M, tedy elektron-akceptorním efektem, zatímco přítomnost skupiny 

s elektron-donorním efektem reakci znesnadňuje, protože čím má uhlík účastnící se 

vazby s halogenem větší parciální kladný náboj, tím snáze podstupuje Sonogashirův 

coupling. 

 Reakční mechanismus10, v přítomnosti mědi, se skládá z cyklu mědí 

katalyzované alkynylace palladiových komplexů a z cyklu palladiem katalyzované 

cross-coupling reakce halogenidů s terminálním alkynem. V průběhu reakce tedy 

musí vznikat i jistý nenulový podíl produktu homocouplingu.     

 Přítomnost měďných kationtů podporuje nežádoucí vedlejší reakci vedoucí 

k produktu homocouplingu11 (tzv. Glaserův coupling). Ten narůstá s množstvím 

kyslíku přítomného v průběhu reakce. Proto se experimenty začaly provádět 

v redukční vodíkové atmosféře12. Pomáhá také pomalé přidávání alkynu13. Nejsnazší 

by bylo, pokud by se CuI nemusel používat vůbec. Proto dochází k vývoji mnoha tzv. 

„copper-free“ metod. Tyto procedury se snaží co nejvíce zvýšit katalytickou aktivitu 

palladiových katalytických sloučenin tak, aby přítomnost mědi nebyla nutná. 

Br

COOMe

+

PdCl2(PPh3)2 (3 mol. %)

Bu2NH, DMF, 60 °C, 6 h

90 %

COOMe

 

Schéma 2. Příklad „copper-free“ provedení Sonogashirovy reakce.14 
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 Nejobvyklejší palladiové katalyzátory jsou komplexní sloučeniny 

s fosfinovými ligandy.  Tradiční je [Pd(PPh3)4]. Nejčastěji je ale kvůli stabilitě a 

vyšší rozpustnosti používán [Pd(PPh3)2Cl2]. Aby snáze probíhala oxidativní inzerce 

zejména deaktivovaných aryl halogenidů, dochází k nahrazení trifenylfosfinových 

ligandů za elektronově bohatší skupiny. Druhým důvodem vedoucím k používání 

jiných ligandů je to, že stericky objemné skupiny snáze disociují z přechodného 

stavu Pd0L2, což je součást katalytického cyklu, jenž vede k oxidativní adici a tedy i 

k úspěšné reakci. Komplex s objemnou skupinou P(t-Bu)3 jako ligandem se generuje 

in situ v přítomnosti například [Pd(PhCN)2Cl2]. Experimentálním potvrzením 

zvýšení katalytické aktivity náhradou ligandů je to, že například se systémem 

[Pd(PhCN)2Cl2]/CuI/ P(t-Bu)3 probíhá reakce arylbromidů již za laboratorní 

teploty15. Jiným typem katalyzátorů jsou palladium-dusíkové (Obr. 3). Ukázalo se, že 

pyridin a pyrimidin dobře komplexují palladium, a tak se začaly používat 

katalyzátory na jejich bázi16. 

N

N

Pd

N

NN

Cl Cl

O

 
Obr. 3. Příklad komplexního palladium-dusíkového katalyzátoru. 

 
 S tím, jak se Sonogashirův coupling stává často používanou metodou, souvisí 

snaha co nejvíce snížit množství nejen mědných sloučenin, ale i palladiových pro 

úspěšné provedení reakce. Vývoj vede také ke snaze  nahradit bazická rozpouštědla 

(triethylamin, pyridin, piperidin…) vodou, toho lze znovu docílit úpravou 

katalytického systému. Jedním z výsledků tohoto výzkumu je používání 

palladiumcyklů17 (heterocyklů obsahujících palladium jako heteroatom). Mají 

vysokou katalytickou aktivitu i vysokou stabilitu. Příkladem může být sloučenina 

(Obr. 4), která vykazuje vysokou efektivitu při Sonogashirově reakci p-

bromacetofenonu a fenylacetylenu.18     
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N

Pd

P(4 -F -C6H4)3

N

O

O

 
Obr 4. Příklad palladiumcyklického katalyzátoru. 

. 
 Sonogashirův coupling je výbornou metodou pro alkynylaci arenů a toho se 

dá využít i při přípravě nesymetricky substituovaných difenylacetylenů. Prvním 

reaktantem je v takovém případě substituovaný aryl halogenid respektive triflát a 

druhým reaktantem jinou skupinou (nebo v jiné poloze) substituovaný aryl acetylen.   

3.3 Organokobaltové slou čeniny v organické syntéze 
 
 Organometalická chemie se nachází na rozhraní mezi chemií organickou a 

anorganickou. Sloučeniny, kde je vazba mezi uhlíkem a kobaltem se řadí mezi 

organometalické sloučeniny přechodných prvků. 

 Organokobaltové19,20 sloučeniny se v organické syntéze používají ve třech 

typech reakcí. Do první skupiny patří například Nicholasova24 reakce, 

cyklotrimerizace [2 + 2 + 2], cykloadice [2 + 2] atd. Tyto probíhají díky vysoké 

afinitě organokobaltových sloučenin k π-vazbám uhlík-uhlík a uhlík-dusík. Druhým 

typem reakcí jsou karbonylace21, kde jsou organokobaltové sloučeniny používány 

jako katalyzátory. Třetím typem reakcí jsou ty, kde se vitamin B12, nebo jeho 

deriváty22 používají jako katalyzátory pro stereoselektivní syntézu. Blíže se 

seznámíme s prvním typem reakcí. 

 Co2(CO)8 reaguje s trojnou vazbou (dochází ke koordinaci násobné vazby na 

přechodný prvek) například difenylacetylenu za vzniku dikobalt hexakarbonyl 

difenylacetylenu (Obr. 5), kde je reaktivní acetylenová vazba mezi dvěma uhlíky 

přeměněna na vazbu stabilní. Toho se využívá jako chránění trojné vazby skupinou 

Co2(CO)6 v organické syntéze například při Friedel-Craftsově reakci, hydrolýze nebo 

oxidaci23. 
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Obr. 5. Struktura dikobalt hexakarbonyl difenylacetylenu. Sly, W. G. J. Am. Chem. Soc. 1959, 81, 18. 
 
 Při koordinaci trojné vazby na atom kobaltu vzniká v α poloze reaktivní 

místo. Pokud je α uhlík součástí formylu, či alkenu, nebo pokud je vázán s hydroxy, 

anebo alkoxy skupinou, tvoří reakcí s například tetrafluoroboritou kyselinou stabilní 

kation, který může následně reagovat s nukleofilem jako například s alkoholem, 

aminem, alkoholátem atd. Tyto reakce se pak nazývají Nicholasovy24.  

 

R1

R2

OH

R3

Co2(CO)8
R1

R2

OH

R3
Co2(CO)6

HBF4

R1

Co2(CO)6

R2

R3

Nu
R1

R2

Nu

R3  
Schéma 3. Nicholasova reakce 

 
  

Cyklizační reakce probíhají přes inzerci alkynů, alkenů, nitrilů atd. do vazby 

uhlík-kobalt kobaltového katalyzátoru. Nejznámější cyklizací a vůbec 
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nejvýznamnější reakcí organokobaltových sloučenin v organické syntéze je Pauson-

Khandova25 reakce nebo-li [2 + 2 + 1] cyklizace.  

R1 R2 +
R3

R4

Co2(CO)8 R1

R2 R3

R4

O

 
Schéma 4. Pauson-Khandova reakce 

 
 Dalším typem cyklizační reakce je [2 + 2 + 2] cyklotrimerizace26, která 

používá CpCo(CO)2 jako katalyzátor ke spojení tří alkynů do aromatického kruhu.  

 

R1 R2 + (   )n
CpCo(CO)2

R1

R2

(   )n

 
Schéma 5. [2 + 2 + 2] cyklotrimerizace 

 
 V této práci byla experimentálně prováděna [2 + 2] cykloadice27. Dochází zde 

k cyklizaci dvou molekul alkynů s jednou molekulou CpCo(CO)2 za vzniku 

cyklobutadienového kruhu. Vedlejším produktem reakce je vznik 

cyklopentadienonového kruhu a také produkty [2 + 2 + 2] cyklotrimerizace, jíž je 

CpCo(CO)2 katalyzátorem.  

 

Ph

Ph

+

CpCo(CO)2

Ph Ph

Ph PhCoCp

+
Ph

Ph Ph

O Ph

Ph Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

+2

CoCp

 
Schéma 6. [2 + 2] cykloadice 
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4. Metodika práce, výsledky, diskuze 
 

4.1 Retrosyntetické schéma 
 

S N

S N

O

OH2N

O

O
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4.2 Příprava terciárního arylaminu 
 
 Nejprve byla příprava terciárního arylaminu prováděna působením 

jodmethanu v bazickém prostředí NaHCO3
28. Při této reakce ale vznikala směs 

sekundárního aminu, terciárního aminu a kvartérní amoniové soli, a proto probíhala 

s nízkými výtěžky.  

I

NH2

+ 2 CH3I + 2 NaHCO3

DMF

I

N

CH3H3C

+ 2 NaI + 2 H2O + 2 CO2

1 2

29 %

 
Schéma 7. Příprava terciárního arylaminu alkylací primárního 

 
Byla tedy nahrazena reduktivní aminací primárního arylaminu za vzniku terciárního 

aminu působením NaBH4 v kyselém prostředí reakcí výchozí látky s CH2O
29. Tato 

metoda se ukázala jako výhodnější.  

 

+

NH2

BH4
– BO2

– ++ CH2 O2

I

1

N

CH3H3C

I

2

H+

THF

78 %

2 H2+

 
Schéma 8. Příprava terciárního arylaminu reduktivní aminací 

4.3 Zavedení trimethylsilylacetylenové skupiny na 
terciární arylamin 
 
 K zavedení trimethylsilylacetylenové skupiny byl použit Sonogashirův 

coupling mezi připraveným 2 a trimethylsilylacetylenem. Při provádění reakce 

v argonové atmosféře bylo dosaženo výtěžku 59 %. Zatímco při jejím realizování ve 

vodíkové atmosféře12, kvůli omezení vzniku produktu homocouplingu, se dosáhlo 

výtěžku 80 %.  
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N

CH3H3C

I

2

+ HC C Si CH3

CH3

CH3
PdCl2(PPh3)2 (1 mol.%), 
        CuI (1 mol.%)

Et3N, 2 h,

N

C

C

SiH3C CH3

CH3

+

3

80 %

CH3H3C

H2 (g)

Et3NH I

 
Schéma 9. Zavedení trimethylsilylacetylenové skupiny na terciární arylamin 

4.4 Odstran ění trimethylsilylové skupiny 
 
 Odstranění trimethylsilylové skupiny 3 za vzniku 4 bylo provedeno použitím 

K2CO3/MeOH30, tedy v bazickém prostředí, ve vysokých výtěžcích. Bylo zjištěno, že 

produkt získaný po sloupcové flash chromatografii, lze dočistit sublimací při 45 °C 

za sníženého tlaku.  

  

 

N

CH3H3C

C

C

SiH3C CH3

CH3

K2CO3

CH3OH, 4 h

N

CH3H3C

C

CH

4

+ Si

CH3

H3C CH3

O

3

94 %
CH3

 
Schéma 10. Odstranění trimethylsilylové skupiny 
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4.5 Převedení sulfonylchloridu na methylester 
sulfonové kyseliny 
 
 Reakce byla nejprve prováděna s methanolem31. Účinnější se ale následně 

ukázala reakce s methanolátem32, který snáze poskytuje methoxidový anion, který je 

samotným nukleofilním činidlem. 

 

Br

SO2Cl SO3CH3

+ NaCl

Br

CH3ONa

toluen

45 %

5  
Schéma 11. Převedení sulfonylchloridu na methylester sulfonové kyseliny 

4.6 Převedení sulfonylchloridu na sulfonamid 
 
 Použitým sulfonylchloridem byl jednak chlorid kyseliny 4-

brombenzensulfonové, jednak i chlorid kyseliny 4-jodbenzensulfonové. Jodderivát 

byl připraven až poté, co bylo zjištěno, že je bromderivát v následujícím kroku (tj. 

Sonogashirově couplingu) málo reaktivní. 

R

SO2Cl

NH3 (aq)

SO2NH2

+ NH4Cl

R

6   R = Br   62 %
7   R = I      78 %  

Schéma 12. Převedení sulfonylchloridu na sulfonamid 

4.7 Příprava nesymetricky substituovaného 
difenylacetylenu 
 
 Nesymetricky substituovaný difenylacetylen je možno připravit 

Sonogashirovým couplingem terminálního alkynu a aryljodidu, či arylbromidu. 

Terminalním alkynem byla připravená 4. Izolovat nesymetricky substituovaný 
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difenylacetylen se podařilo pouze s použitím amidu kyseliny 4-jodbenzensulfonové 

jako druhého reaktantu. Reakce byla dále neúspěšně prováděna s amidem kyseliny 4-

brombenzensulfonové a methylesterem kyseliny 4-brombenzensulfonové. Po získání 

standardu 8 se pomocí TLC podařil kýžený produkt najít v malém množství i 

v reakční směsi, která byla uchována po reakci s amidem kyseliny 4-

brombenzensulfonové. Z této reakční směsi nebyl ale produkt izolován. 

Experimentální výsledky potvrdily vyšší reaktivitu jodu oproti bromu při 

Sonogashirově couplingu. Neúspěšné provedení reakce s methylesterem kyseliny 4-

brombenzensulfonové je považováno za důsledek snadného odstoupení methylové 

skupiny (kromě zmíněné nižší reaktivity bromderivátu). Methylester kyseliny 4-

brombenzensulfonové je totiž dobrým methylačním činidlem, a tak pravděpodobně 

docházelo ke vzniku triethylmethylamoniového kationtu. 

  

S

I

7

+

PdCl2(PPh3)2 (6 mol.%), 
          CuI (3 mol.%)

Et3N, THF, 50 °C, 24 h

N

CH3H3C

C

C

+ Et3NH

O O

NH2

C

CH

N

CH3H3C

SO O

NH2

4

H2 (g)

35 %

8

I

 
Schéma 13. Příprava nesymetricky substituovaného difenylacetylenu 

 

4.8 Příprava (η4-cyklobutadien) –( η5-
cyklopentadienyl)kobaltového komplexu 
 
 Pro přípravu kobaltového komplexu byla použita [2 + 2] cykloadice27 

připraveného 8 s CpCo(CO)2. Byla provedena orientační reakce v malém měřítku. 
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Vzniklý produkt byl identifikován pomocí MS. Nedošlo však k jeho izolaci jako 

chemicky čisté látky a charakterizaci pomocí 1H-NMR. Pro reakci byl použit jako 

rozpouštědlo i chlorbenzen, aby se zvýšila rozpustnost látky 8. 

 

S N

S N

O

OH2N

O

O

H2N H3C

CH3

CH3

H3C

Co

N
CH3H3C

C

C

SO O

NH2

130 °C, 48 h

8 9

+
Co

OC CO

o-xylen/chlorbenzen

  2

   
Schéma 14. Příprava (η4-cyklobutadien)-(η5-cyklopentadienyl)kobaltového komplexu      

 

5. Experimentální část 
 

5.1 Obecné postupy, použité p řístroje a chemikálie 
 

NMR spektra byla měřena na přístroji Varian VNMRS 300 při frekvenci 

299,94 MHz  pro 1H. Chemické posuny (δ-stupnice) jsou uvedeny v ppm. 

GC-MS a DIP hmotnostní spektra byla měřena na přístroji SHIMADZU QP 

2010 s elektronovou ionizací. ESI hmotnostní spektra byla měřena na přístroji 

Esquire 3000 od firmy Bruker. 

K provádění tenkovrstvé chromatografie (TLC) byly používány silikagelové 

desky DC-Alufolien Kiesegel 60 F254 (Merk, Darmstadt, Germany). Detekce byla 

prováděna UV zářením při 254 resp. 366 nm.  

Pro preparativní sloupcovou chromatografii byl používán silikagel Fluka 

Silica gel 60 (40-63 µm; Fluka, Neu-Ulm, Switzerland).  
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Rozpouštědla byla odpařována na rotačních vakuových odparkách Büchi 

Rotavapor R-210 a Büchi Rotavapor R-114 při 40 °C.  

Sušení produktů jednotlivých reakcí bylo prováděno při teplotách do 60 °C za 

sníženého tlaku na olejových lázních s použitím olejové vývěvy. 

Byla používána destilovaná rozpouštědla běžné komerční kvality. Suchá 

rozpouštědla byla uchovávána nad molekulovými síty (3A, 1,6mm pelets, Sigma 

Aldrich) a připravena následovně: chlorbenzen, THF, triethylamin, toluen a o-xylen 

destilací s CaH2 pod argonem; methanol destilací se sodíkem pod argonem.   

Chemikálie byly zakoupeny od firmy Sigma Aldrich (4-jodanilin, 

PdCl2(PPh3)2, CuI, TMSA, chlorid kyseliny 4-brombenzensulfonové a chlorid 

kyseliny 4-jodbenzensulfonové), běžné reagenty od firem Lab-Scan, Lachema a 

Penta. 

  

5.2 Pracovní postupy 
 
4-Jod-N,N-dimethylanilin 29 [2] (postup pro reakci v malém měřítku) : Suspenze 1 

(1,00 g, 4,57 mmol, RF (chloroform) = 0,1) a jemně rozetřeného NaBH4 (1,24 g, 32,8 

mmol) ve 32 ml THF byla po kapkách přidána k míchané směsi 29% H2SO4 (3,7 ml, 

13 mmol)  a 35% formalínu (2,1 ml, 28 mmol), vodného roztoku formaldehydu, 

v chladící vodní lázni. Byla to exotermní reakce a docházelo k uvolňování vodíku. 

Průběh reakce byl sledován pomocí TLC v mobilní fázi chloroform. Po spotřebování 

reaktantů byly přidávány pecičky NaOH, až indikační pH papírek ukázal zásadité 

prostředí směsi. Supernatant (kapalná fáze) byl dekantován a uschován. K tuhému 

zbytku, který zůstal v baňce, bylo přidáno 10 ml destilované vody a 20 ml 

diethyletheru. Po promíchání kapalin a tuhé látky byla rozpouštědla přenesena do 

dělící nálevky a oddělena. Vodná vrstva byla poté extrahována 20 ml diethyletheru. 

Organické roztoky byly spojeny se supernatantem a promyty 10 ml nasyceného 

roztoku NaCl, poté byly sušeny MgSO4. Po odpaření rozpouštědel na rotační 

vakuové odparce bylo získáno 883 mg (78 %)  látky 2. 
1H-NMR (CDCl3): δ 2,92 (s, 6H, CH3); 6,49 (d, 2H, ArH); 7,46 (d, 2H, ArH).  

Spektrum souhlasilo s literaturou.28  

MS (GC-MS): pro C8H10IN vypočteno 246,99; naměřeno 247 [M]+. 

RF (chloroform) = 0,4. 
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4-Jod-N,N-dimethylanilin 29 [2] (postup pro reakci ve středním měřítku) : 

Suspenze 1 (5,00 g, 22,8 mmol, RF (chloroform) = 0,2) a jemně rozetřeného NaBH4 

(11,8 g, 312 mmol) ve 100 ml THF byla po kapkách přidávána k míchané směsi 29% 

H2SO4 (14 ml, 49 mmol) a 35% formalínu (16,5 ml, 220 mmol), vodného roztoku 

formaldehydu, ve 100 ml THF v chladící vodní lázni. Reakce byla sledována pomocí 

TLC v mobilní fázi chloroform. Po přídavku asi poloviny suspenze byla do roztoku 

znovu přidána 29% H2SO4 (14 ml, 49 mmol), pozn. pH reakční směsi by nemělo být 

vyšší než 3. Následně se dokončilo přidávání suspenze.  Pak bylo do směsi přidáno 

100 ml destilované vody, následováno přídavkem KOH až do zásadité indikace pH 

papírku. Horní organická vrstva byla ze směsi oddělena, zbylá vodná vrstva byla 

extrahována 2 × 50 ml diethyletheru. Po spojení organických vrstev došlo 

k vytvoření vodné fáze (protože voda byla v nezanedbatelném množství obsažena 

v THF vrstvě z reakční směsi a po spojení této vrstvy s diethyletherem se 

separovala). Organické roztoky byly promyty 50 ml destilované vody a 25 ml 

nasyceného roztoku NaCl, následně sušeny MgSO4. Po odpaření rozpouštědel bylo 

získáno 3,5 g (62 %) látky 2. 
1H-NMR (CDCl3): δ 2,92 (s, 6H, CH3); 6,49 (d, 2H, ArH); 7,46 (d, 2H, ArH).  

Spektrum souhlasilo s literaturou.28  

MS (GC-MS): pro C8H10IN vypočteno 246,99; naměřeno 247 [M]+. 

RF (chloroform) = 0,7. 

  

1-(4-N,N-Dimethylaminofenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylen12 [3]: Kulatá baňka 

naplněná 2 (1,00 g, 4,05 mmol, RF (hexan:chloroform 2:1) = 0,2), PdCl2(PPh3)2 (28,4 

mg; 1 mol. %) a CuI (7,5 mg, 1 mol. %) byla evakuována a naplněna vodíkem 

z balónku. Poté bylo přidáno 30 ml suchého triethylaminu. Následně bylo přidáno 

TMSA (0,6 ml, 4,6 mmol) a směs byla míchána 2 hodiny pod balónkem naplněným 

vodíkem za pokojové teploty. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC v mobilní 

fázi hexan:chloroform 2:1. Bylo odpařeno rozpouštědlo za vzniku hnědého odparku. 

Ten byl vsádkovým způsobem dvakrát extrahován hexanem. Z hexanové extraktu 

bylo odpařeno rozpouštědlo za vzniku 1,093 g oranžové pevné látky. Ta byla 

podrobena sloupcové flash chromatografii s použitím 50 g silikagelu a mobilní fáze 

hexan:chloroform 9:1. Frakce obsahující produkt byly spojeny a odpařeny za vzniku 

703 mg (80 %) látky 3. 
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1H-NMR (CDCl3): δ 0,21 (s, 9H, CH3); 2,95 (s, 6H, CH3); 6,57 (d, 2H, ArH); 7,32 

(d, 2H, ArH). Spektrum souhlasilo s literaturou.12 

RF (hexan:chloroform 2:1) = 0,1. 

 

(4-N,N-Dimethylaminofenyl)acetylen12 [4]: 3 (703 mg, 2,85 mmol, RF (chloroform) 

= 0,6) byl rozpuštěn v 10 ml methanolu a následně byl přidán K2CO3 (1,3 g, 9,4 

mmol). Směs byla míchána 4 hodiny za pokojové teploty. Reakce byla sledována 

pomocí TLC v mobilní fázi chloroform. Do reakční směsi bylo přidáno 30 ml 

destilované vody a extrahováno 3 × 30 ml chloroformu. Spojené organické vrstvy 

byly promyty 30 ml solanky a sušeny MgSO4. Po odpaření rozpouštědel bylo získáno 

492,6 mg pevné látky. Ta byla následně podrobena sloupcové flash chromatografii 

s použitím 7,5 g silikagelu a chloroformu jako mobilní fáze. Po odpaření 

chloroformu bylo získáno 439,4 mg (94 %) látky 4. Její část byla poté přečištěna 

sublimací.   
1H-NMR (CDCl3): δ 2,96 (s, 7H, CH3 + H); 6,60 (d, 2H, ArH); 7,35 (d, 2H, ArH). 

Spektrum souhlasilo s literaturou.12 

MS (GC-MS): pro C10H11N vypočteno 145,09; naměřeno 145 [M]+. 

RF (chloroform) = 0,5. 

 

Methylester kyseliny 4-brombenzensulfonové31 [5]: K roztoku chloridu kyseliny 

4-brombenzensulfonové (0,500 g, 1,96 mmol)  ve 2,7 ml suchého toluenu chlazeného 

na –15 °C v lázni aceton-suchý led byl po kapkách přidán 20% methanolát sodný 

(0,6 ml, 1,81 mmol) v suchém methanolu. Poté byl roztok ohřán na laboratorní 

teplotu a vzniklý NaCl byl odsán na fritě. Filtrát, jenž byl ale stále suspenzí, protože 

se na fritě nepodařilo zbavit veškeré sraženiny, byl následně na rotační vakuové 

odparce zakoncentronován na asi poloviční objem a za chlazení ve vodní lázni 

k němu bylo přidáno 1,5 ml petroletheru. Vzniklá sraženina (5 + NaCl) byla odsáta 

na fritě, znovu rozpuštěna v toluenu a znovu odsáta na fritě. Toluenový filtrát byl již 

pravý roztok. Po odpaření toluenu na RVO jsem získal 219 mg (45 %)  látky 5.  
1H-NMR (CDCl3): δ 3,76 (s, 3H, CH3); 7,68-7,78 (m, 4H, ArH). Spektrum souhlasilo 

s literaturou.31 

     

Amid kyseliny 4-brombenzensulfonové [6]: Ke chloridu kyseliny 4-

brombenzensulfonové (100 mg, 0,392 mmol, RF (chloroform:ethylacetát 4:1) = 0,8) 
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byl přidán 25% vodný roztok amoniaku (3,5 ml, 46 mmol). Směs byla míchána přes 

noc při laboratorní teplotě. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC v mobilní fázi 

chloroform:ethylacetát 4:1. Reakční směs byla zředěna 10 ml destilované vody, 

následně extrahována 2 × 20 ml diethyletheru a spojené organické vrstvy byly poté 

sušeny MgSO4. Po odpaření rozpouštědla na RVO bylo získáno 56,8 mg (62 %) 

látky 6.  
1H-NMR (DMSO-d6): δ 7,45 (s, 2H, NH2); 7,73-7,82 (m, 4H, ArH). Spektrum 

souhlasilo s literaturou.33 

RF (chloroform:ethylacetát 4:1) = 0,4. 

  

Amid kyseliny 4-jodbenzensulfonové [7]: Chlorid kyseliny 4-jodbenzensulfonové 

(250 mg, 0,827 mmol) byl rozpuštěn v 5 ml acetonu a vzniklý roztok poté přidán 

k 25% vodnému roztoku amoniaku (20 ml, 265 mmol) . Směs byla míchána přes noc 

za laboratorní teploty. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC v mobilní fázi 

chloroform:acetonitril 3:1. Reakční směs byla extrahována 100 ml ethylacetátu. 

Vodná vrstva byla promyta dalšími 10 ml ethylacetátu. Organické rozpouštědlo bylo 

odpařeno na objem asi 50 ml a následně promyto 30 ml destilované vody a 30 ml 

solanky. Poté sušena MgSO4. Po odpaření rozpouštědel bylo získáno 266,5 mg pevné 

látky. Ta byla následně podrobena sloupcové flash chromatografii s použitím 6,5 g 

silikagelu a mobilní fáze hexan:ethylacetát 2:1. Frakce obsahující produkt byly 

spojeny. Po odpaření mobilní fáze bylo získáno 185,6 mg (78 %) látky 7.      
1H-NMR (DMSO-d6): δ 7,43 (s, 2H, NH2); 7,58 (d, 2H, ArH); 7,96 (d, 2H, ArH). 

MS (GC-MS): pro C6H6INO2S vypočteno 282,92; naměřeno 283 [M]+. 

RF (chloroform:acetonitril 3:1) = 0,6. 

 

1-(4-N,N-Dimethylaminofenyl)-2-(aminosulfonylfenyl)acetylen [8]: Do baňky s 7 

(181 mg, 0,639 mmol, RF (hexan:ethylacetát 2:1) = 0,3) byl přidán PdCl2(PPh3)2 (27 

mg, 6 mol. %) a CuI (3,7 mg, 3 mol. %) a baňka byla poté evakuována a naplněna 

vodíkem. Dále bylo přidáno 10 ml suchého triethylaminu následováno 4 (119 mg, 

0,819 mmol, Rf (hexan:ethylacetát 2:1) = 0,7) rozpuštěného v 5 ml suchého THF a 

reakce byla míchána 24 hodin při 50 °C pod balónkem naplněným vodíkem. Reakce 

byla sledována pomocí TLC v mobilní fázi hexan:ethylacetát 2:1. Rozpouštědla byla 

odpařena na RVO. Odparek byl rozpuštěn v CH3CN a nasorbován na 0,8 g silikagelu 

odpařením rozpouštědla na RVO. Následovala sloupcová flash chromatografie 
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s použitím 10 g silikagelu a mobilními fázemi s gradientem polarity 

hexan:ethylacetát 4:1, hexan:ethylacetát 1:1, ethylacetát. Po odpaření rozpouštědel na 

RVO bylo získáno 67 mg (35 %) látky 8.   
1H-NMR (DMSO-d6): δ 2,97 (s, 6H, CH3); 6,73 (d, 2H, ArH); 7,37-7,42 (m, 4H, 

ArH + NH2); 7,65 (d, 2H, ArH); 7,81 (d, 2H, ArH). 

MS (GC-MS): pro C16H16N2O2S vypočteno 300,09; naměřeno 300 [M]+. 

RF (hexan:ethylacetát 2:1) = 0,2. 

 

[1,2-bis(4-(aminosulfonyl)fenyl)-3,4-bis(4-(N,N-dimethylamino)fenyl) 

cyklobutadien]cyklopentadienylkobalt [9]: K 8 (28 mg, 0,093 mmol) ve 2ml vialce 

byla přidána směs suchých rozpouštědel 0,7 ml o-xylenu + 0,5 ml chlorbenzenu. 

Následně byl přidán čerstvě destilovaný CpCo(CO)2 (10 mg, 0,056 mmol). Vialka 

byla zabalena do alobalu a reakce byla míchána pod argonem při 130 °C po 48 

hodin. V průběhu těchto 48 hodin bylo k reakční směsi postupně přidáno ještě 60 mg 

(0,33 mmol) CpCo(CO)2. Rozpouštědla byla odpařena na RVO. Odparek byl 

rozpuštěn v CH3CN a nasorbován na 0,5 g silikagelu. Následovala sloupcová flash 

sloupcová chromatografie s použitím 6 g silikagelu jako stacionární fáze. Byla 

použita mobilní fáze s gradientem polarity: hexan; hexan:ethylacetát 1:1; 

chloroform:acetonitril 1:1; acetonitril; methanol; methanol:voda 1:1. 9 byl 

identifikován ve frakci s mobilní fází chloroform:acetonitril 1:1.   

MS (ESI-negativní mód): pro C37H37CoN4O4S2 vypočteno 724,16; pro 

C37H36CoN4O4S2
 vypočteno 723,15; naměřeno 723,1 [M–H]–. 
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6. Závěr 
  
 Vícekrokovou syntézou se podařilo úspěšně připravit nesymetricky 

substituovaný difenylacetylen 8. Při jeho syntéze byla využita přeměna primárního 

arylaminu na terciární N-permethylací, nukleofilní acylová substituce a Sonogashira 

coupling. Bylo ověřeno, že Sonogashira coupling probíhá s vyššími výtěžky při 

provedení v redukční vodíkové atmosféře, která potlačuje vznik produktu 

homocouplingu (ten byl identifikován NMR spektroskopií). Bylo experimentálně 

potvrzeno, že bromderiváty jsou při Sonogashirově couplingu méně reaktivní než 

jodderiváty. 8 byl podroben orientační reakci, [2 + 2] cykloadici, s CpCo(CO)2 

v malém měřítku. Vznik žádaného 9 byl potvrzen MS, ale nepodařilo se ho 

z časových důvodů připravit ve větším množství. Tato látka by mohla být použita 

jako prekurzor pro přípravu (η4-cyklobutadien)-(η5-cyklopentadienyl)kobaltových 

komplexů s vysokou hodnotou dipólového momentu, které by mohly sloužit jako 

molekulární rotory.    
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8. Seznam použitých symbol ů a zkratek 
 
Ac – acetyl 

t-Bu – terciární butyl 

Cp – cyklopentadienyl 

DIP – sonda pro přímý vstup do hmotnostního spektrometru (Direct Inlet Probe) 

DMF – N, N-dimethylformamid 

DMSO – dimethylsulfoxid 

ESI – ionizace elektrosprejem (Electrospray Ionization) 

Et – ethyl 

GC – plynová chromatografie (Gas Chromatografy) 

Me – methyl 

MS – hmotnostní spektrometrie  (Mass Spectrometry), hmotnostní spektrum (Mass 

Spectrum) 

NMR – nuklearní magnetická rezonance (Nuclear Magnetic Resonance) 

OTf – trifluormethansulfonát 

Ph – fenyl 

RVO – rotační vakuová odparka 

THF – tetrahydrofuran 

TLC – chromatografie na tenké vrstvě (Thin Layer Chromatography) 

TMSA – trimethylsilylacetylen 

UV – ultrafialové (UltraViolet) 
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Příprava nesymetricky substituovaných 
difenylacetylen ů využitelných v molekulární 

elektronice 
 

Abstrakt 
 
 Tato bakalářská práce se zabývá syntézou nesymetricky substituovaných 

difenylacetylenů a jejich převedením na (η4-cyklobutadien)-(η5-

cyklopentadienyl)kobaltové komplexy, které by mohly být použity a studovány jako 

molekulární rotory.  

Vícekrokovou syntézou zahrnující přeměnu primárního arylaminu na terciární 

N-permethylací, nukleofilní acylovou substituci a Sonogashirův coupling byl 

připraven nesymetricky substituovaný difenylacetylen, který byl následně podroben 

cykloadici [2 + 2] s cyklopentadienyldikarbonylkobaltem. Vznikající (η4-

cyklobutadien)-(η5-cyklopentadienyl)kobaltový komplex byl identifikován pomocí 

MS.    

 

Klí čová slova: difenylacetylen, Sonogashirův coupling, (η4-cyklobutadien)-

(η5-cyklopentadienyl)kobaltový komplex, cykloadice [2 + 2], molekulární rotor 
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Preparation of asymetrically substituted 
diphenylacetylenes usable in molecular 

electronics 
 

Abstract 
 
 This bachelor’s work deals with synthesis of assymetrically substituted 

diphenylacetylenes and their transformation into (η4-cyclobutadiene)-(η5-

cyclopentadienyl)cobalt complexes, which should be used and researched as 

molecular rotors. 

 Multistep synthesis concerning conversion of primary arylamines into tertiary 

by N-permethylation, nucleophilic acyl substitution and Sonogashira coupling was 

prepared asymmetrically substituted diphenylacetylene with, which consequently 

underwent cycloaddition [2 + 2] with cyclopentadienyldicarbonylcobalt. Creating 

(η4-cyclobutadiene)-(η5-cyclopentadienyl)cobalt complexe was identified by MS.   

 

Keywords: diphenylacetylene, Sonogashira coupling, (η4-cyclobutadiene)-

(η5-cyclopentadienyl)cobalt complex, cycloaddition [2 + 2], molecular rotor 

 
 


