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Summary 

Preparation of quarternary cationic tensides and their evaluation. 

Lenka Slavětinská 

 

This thesis was focused on a synthesis of three homological series of 

tensides. The analogues of N-phenylethyl-N,N-dimethyl-N-alkylammoniumbromide; 

3-hydroxy-1-alkylpyridiniumbromide and 4-hydroxyiminomethyl-1-alkylpyridinium-

bromide were prepared. All prepared structures were confirmed by the NMR, EA and 

ESI-MS analysis. Their critical micellar concentration (CMC) was measured by 

conductometry and the reduced CMC with increasing alkyl chain was proved. The 

concentration scale for the measurement of micellar catalysis of p-

nitrophenylcaprylate and p-nitrophenylcaprate was based on CMC outcomes. Only 

more lipophilic tensides were used, because their higher reactivity with chosen 

substrates was expected.  



Souhrn 

Příprava kvartérních kationických tenzidů a jejich testování. 

Lenka Slavětinská 

 

 Předmětem této práce bylo připravit tři homologické řady tenzidů, konkrétně 

řady N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-alkylamonium-bromidů, 3-hydroxy-1-

alkylpyridinium-bromidů a 4-hydroxyiminomethyl-1-alkylpyridinium-bromidů vždy s 

délkou alkylu od C8  do délky C20 lišících se právě o dva uhlíky. Struktury všech látek 

byly potvrzeny analýzami NMR, EA a MS. U připravených látek byly proměřeny 

hodnoty kritické micelární koncentrace konduktometrickou metodou a potvrzeno 

snižování hodnoty CMC s růstem lipofilního alkylového řetězce. V závislosti na 

hodnotách CMC bylo pak určeno koncentrační rozmezí připravených tenzidů pro 

měření micelárně katalyzovaných hydrolýz substrátů p-nitrofenylkaprylátu a p-

nitrofenylkaprátu, přičemž z tenzidů byly použity jen látky s lipofilnějším řetězcem 

z důvodu očekávané vyšší reaktivity se zvolenými substráty.  
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Seznam použitých zkratek  

CMC – critical micellar concetration (kritická micelární koncentrace) 

CPP – critical packing parameter (kritický pakovací parametr) 

EA – elementární analýza 

ESI-MS – electrospray mass spectroscopy (hmotnostní spektroskopie) 

FEA – N,N-dimethyl-N-fenylethylamin 

HPLC - high performance liquid chromatography (vysokoúčinná kapalinová      

chromatografie) 

NMR – nukleární magnetická rezonance 

TLC – thin layer chromatography (tenkovrstvá chromatografie) 

VL – výchozí látka 

3-OH-Py – 3-hydroxypyridin 

4-OX-Py – 4-hydroxyiminomethylpyridin 
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1. Úvod 

Tenzidy jsou obecně látky různé chemické struktury (vždy však amfifilní 

povahy) snižující povrchové napětí na rozhraní dvou fází. Tyto látky jsou známé již 

řadu let a jejich využití v celosvětovém měřítku je obrovské. Jednak v různých 

průmyslových odvětvích (potravinářství, farmacie, chemický, textilní, kosmetický 

průmysl.…), kde zastávají nejrůznější funkce – smáčedla, emulgátory, změkčovadla, 

odmořovací prostředky, detergenty atd. Dále jsou ve velkém používány téměř 

v každé domácnosti a běžných provozech, kde jsou využívány zejména jako mycí a 

desinfekční prostředky.  

 

Z hlediska jejich velkého využití jsou tyto látky stále zkoumány pro stávající i 

další možná využití, přičemž v popředí zájmu stojí výzkum jejich specifických 

vlastností, zejména schopnost tvořit nad určitou koncentraci micely, a s tím 

související další využití (např. micelárně katalyzované reakce, tvorba syntetických 

membrán). 

 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala syntéze kationických tenzidů 

obsahujících vždy jeden kvartérní dusík a měřením některých specifických vlastností 

mnou připravených látek, jako je kritická micelární koncentrace (CMC) a hydrolytická 

aktivita vůči modelovým látkám zastupujícím toxické organofosforové sloučeniny. 

Obsah této práce je zároveň součástí dlouhodobého projektu na katedře toxikologie 

Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, který se zabývá jak syntézou a 

použitím povrchově aktivních látek, tak syntézou a použitím látek urychlujících 

dekontaminaci organofosforových sloučenin. 
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2. Teoretická část 

2.1. Tenzidy 

2.1.1. Historický úvod 

Tenzidy jako desinfekční a antiseptické látky jsou v praxi používány již řadu 

desetiletí. Antibakteriální aktivita kvartérních amoniových solí, kterým je věnována 

celá experimentální část diplomové práce, byla popsána již ve dvacátých letech 

minulého století. První látkou z této skupiny zavedenou do praxe byla sůl 

benzalkonium-chlorid roku 1935, který je využíván dodnes. [1] 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, postupem času byly objeveny další možnosti 

využití tenzidů (nejen kationických) v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Za 

zmínku stojí zejména jejich široké využití v textilním průmyslu (změkčovadla, 

detergenční a antistatické přípravky), nebo farmaceutickém a kosmetickém průmyslu 

(smáčedla, emulgátory, vizkosifianty, tvorba liposomů). 

 

2.1.2. Strukturní parametry tenzidů 

Tenzidy (též povrchově aktivní látky; surfaktanty) jsou látky, které se díky své 

amfifilní struktuře hromadí na fázovém rozhraní (např. pevná látka/kapalina, 

kapalina/kapalina, plyn/kapalina), kde významně ovlivňují energetické parametry – 

zejména snižují povrchové napětí. Amfifilním charakterem se rozumí, že molekula 

tenzidu obsahuje jak hydrofilní (polární) část, tak hydrofóbní (nepolární) část, přičemž 

zejména hydrofóbní část musí být  dostatečně velká – alespoň 8 uhlíků, v praxi však 

spíše 12 a víc. Aby mohla být molekula charakterizována jako tenzid musí též 

vykazovat dostatečně velký dipólový moment, což zjednodušeně znamená 

nesymetrické rozložení celkového elektrického náboje molekuly tenzidu. [2] 

 

Hydrofóbní část molekuly tenzidu tvoří nejčastěji jeden nebo i více dostatečně 

dlouhých alkylových řetězců. Tato část molekuly zodpovídá za rozpouštění tenzidu 

v nepolárních rozpouštědlech a zároveň u této části převládají odpudivé interakce 

vůči vodě. Hydrofilní část pak nejčastěji tvoří iontové (-COO-, -SO4
2-, amoniová 

skupina atd) nebo vysoce polární skupiny (-OH, -COOH,…). Tato část je zodpovědná 

za rozpouštění molekuly ve vodě a ostatních polárních rozpouštědlech. Podle 
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charakteru polární hlavy se pak tenzidy dělí na anionické, kationické, amfoterní, 

neionické. [3] 

 

2.1.3. Povrchové napětí 

Jako důsledek nerovnováhy mezimolekulových sil uvnitř a na povrchu kapaliny 

vzniká tzv. povrchové napětí. Je to tangenciální síla k povrchu kapaliny, která vede 

ke snížení tohoto povrchu. Povrchové napětí je tedy důsledkem existence vnitřního 

tlaku, síly kolmé k povrchu, která vtahuje molekuly do kapalné fáze, přičemž vnitřní 

tlak je působen mezimolekulovými interakcemi. [4] 

 

2.1.4. Traubeho pravidlo 

Popisuje vliv délky alkylového řetězce na povrchovou aktivitu tenzidu 

respektive na snížení povrchového napětí kapaliny. 

 

U látek s charakterem tenzidů bylo zjištěno, že povrchová aktivita těchto látek 

nárůstá se zvyšujícím se počtem atomů uhlíku. Na snížení povrchového napětí 

přibližně o stejnou hodnotu postačí zhruba 3,1-krát nižší koncentrace tenzidu, který je 

v homologické řadě bohatší o jednu -CH2-  skupinu. [5] 

 

 

2.1.5. Rozdělení tenzidů dle hydrofilní části molekuly [6] 

Anionické tenzidy 

Na jejich aktivitě se podílí záporně nabitá část molekuly. Vznikají neutralizací, 

jsou tedy vždy ve formě soli. Podle struktury záporně nabité části rozlišujeme tyto 4 

skupiny: 

 deriváty karboxylových kyselin – soli vyšších MK s jednomocnými ionty 

 deriváty sulfonových kyselin  

 deriváty kyseliny sírové 

 deriváty kyseliny fosforečné 
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Kationické tenzidy 

Pro tuto skupinu tenzidů je charakteristické, že hydrofilní část molekuly tvoří 

organický kation, nejčastěji kvartérní dusík. Tenzidy této struktury často vykazují 

různý stupeň antimikrobního účinku.[1] Kationickým tenzidům je věnována celá 

experimentální část diplomové práce. Mezi kationické tenzidy patří dále i sulfoniové, 

fosfoniové a arsoniové soli, ty jsou však využívány v daleko menší míře. 

 

Neionické tenzidy 

 Hydrofóbní část je tvořena typicky dlouhým lineárním uhlovodíkovým 

řetězcem, hydrofilní část je pak tvořena uskupením silně polárních atomů, vzniklých 

nejčastěji polymerací ethylenoxidu, eventuelně polymerací ethylenoxidu a 

propylenoxidu. Mezi neionické tenzidy se řadí například ethoxylované alkoholy, 

ethoxylované alkylfenoly, nebo blokové kopolymery ethylenoxidu a propylenoxidu. 

 

Amfoterní tenzidy 

 V nedisociovatelné části své molekuly obsahují jak anion, tak kation, díky 

čemuž je možné kombinovat je v roztocích s kationickými nebo anionickými tenzidy, 

přičemž hydrofilní část tvoří nejčastěji struktura betainu nebo sulfobetainu. V dnešní 

době jsou součástí téměř všech vlasových i tělových šamponů, tekutých mýdel apod. 

zejména díky schopnosti snižovat dermální dráždivost, stabilizovat pěnivost a 

regulovat viskozitu.  

 

Polymerní tenzidy 

Předpokladem povrchové aktivity je střídání dostatečně velkých polárních a 

nepolárních segmentů, díky nimž je makromolekula schopná adsorpce na rozhraní 

fází. Se snížením povrchového napětí dochází často ke zvýšení viskozity systému. 

 

2.2. Kritická micelární koncentrace (CMC) 

V průběhu rozpouštění tenzidu ve vodě dochází nejprve k obsazení fázového 

rozhraní (voda/vzduch). Po plném obsazení mezifázového rozhraní a při dalším 

zvyšovaní koncentrace tenzidu v roztoku se jednotlivé molekuly tenzidu snaží 

zaujmout energeticky co nejvýhodnější stav – tj. aby hydrofóbní alkyl nebyl 

v kontaktu s vodou. V důsledku toho dochází ke změně orientace molekul. 
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Kritická micelární koncentrace je pak hodnota koncentrace tenzidu v roztoku, 

při níž se molekuly tenzidu (díky jejich amfifilní struktuře) začínají shlukovat do 

organizovaných supramolekulárních útvarů nazývaných micely, zároveň s tímto 

jevem dochází v roztoku ke skokovým změnám řady fyzikálních vlastností (viz.obr.1). 

Existence micel je daná slabými mezimolekulovými interakcemi mezi hydrofóbními 

částmi tenzidu. [7] 

 

Hodnota kritické micelární koncentrace se pohybuje nejčastěji v rozmezí 10-5 – 

10-3 mol.l-1 v závislosti na struktuře tenzidu, celkového složení roztoku a okolních 

podmínkách. Při hodnotách nižších než CMC existují tenzidy pouze jako samostatné 

molekulární jednotky. [8] 

 

Počet molekul tenzidu, které jsou zapotřebí pro vytvoření micely definuje tzv. 

agregační číslo. U neionických tenzidů dosahuje často hodnot 1000 i více, zatímco u 

ionických tenzidů stačí obvykle mezi 10-100 molekulami tenzidu. [9] 

 

2.2.1. Faktory ovlivňující kritickou micelární koncentraci: [10,11] 

1) Délka a struktura uhlovodíkového řetězce 

 přítomnost násobných vazeb v řetězci, rozvětvení alkylového řetězce, 

polární substituce řetězce vedou ke zvýšení CMC, naopak připojení 

benzenového jádra vede ke snížení CMC 

 s rostoucí délkou alkylu hodnota CMC klesá, podle již zmíněného 

Traubeho pravidla, které můžeme matematicky vyjádřit: 

lnCMC = A – B . nc, 

- kde A je konstanta dané homologické řady závislá na teplotě, 

povaze a množství hydrofilních skupin a na substituentech 

v uhlovodíkovém řetězci 

- B je konstanta měnící se s počtem iontových skupin 

- nc je počet atomů uhlíku 
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2) Vlastnosti hydrofilní skupiny 

Hodnota CMC je dána její povahou, nábojem a velikostí. U ionogenních 

tenzidů je hodnota CMC při stejné délce alkylu vyšší, než u neionogenních. 

 

3) Vlastnosti disociovaných protiiontů 

Vliv má zejména mocenství vzniklých iontů. Se zvyšujícím se nábojem klesá 

hodnota CMC. 

 

4) Teplota 

Předpokladem vzniku micel v roztoku je dosažení CMC, přičemž je nutné, aby 

byl tenzid v daném rozpouštědle dostatečně rozpustný. Při nízkých teplotách může 

být koncentrace nasyceného roztoku nižší než potřebná CMC a micely tudíž 

nevzniknou. Proto je nutné systém zahřát alespoň do teploty, kdy se rozpustnost 

tenzidu rovná CMC, tato teplota je známa jako Krafftova teplota TK, též Krafftova 

micelární teplota. 

 

5) Přítomnost dalších látek v roztoku 

Zejména u ionogenních tenzidů má velký vliv přítomnost jednoduchých 

anorganických iontů, s jejich rostoucí koncentrací klesá hodnota CMC. 

 

Hodnota CMC klesá též v přítomnosti delších lineárních alkoholů, jež jsou 

často samy o sobě tenzidy, jejich účinek roste s rostoucím alkylovým řetězcem. 
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2.2.2. Vliv kritické micelární koncentrace na fyzikální vlastnosti roztoku. 

Dosažením CMC v roztoku dochází k řadě změn, které mají vliv na celkové 

fyzikální vlastnosti původní soustavy. Na grafu jsou znázorněny zlomy křivek 

jednotlivých veličin v bodě kritické micelární koncentrace. 

 

 

 

Obr.1 Vliv koncentrace tenzidu na fyzikální vlastnosti roztoku. [11] 

 

U některých tenzidů byl na křivkách při dalším zvyšování koncentrace 

pozorován druhý zlom, který odpovídá druhé kritické micelární koncentraci, při níž 

dochází ke změnám typu agregace molekul tenzidu, kdy vznikají složitější micelární 

útvary. [11] 

2.2.3. Strukturní typy micel 

V závislosti na množství tenzidu v soustavě vznikají strukturně odlišné micely. 

Při hodnotách CMC vznikají ve vodném roztoku nejčastěji malé kulovité micely, kde 

hydrofóbní část tenzidu směřuje dovnitř micely, zatímco hydrofilní směřuje na její 

povrch. [12] 

 

Obr.2 Kulovitá micela [13] 
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Při dalším růstu koncentrace se v roztoku začínají tvořit složitější micelární 

útvary. Nejčastěji hexagonální nebo lamelární micely. [12] 

a) b) 

Obr.3 a) Hexagonální micela, b) lamelární micela [13] 

 

Některé tenzidy jsou schopné tvorby micel i v nepolárním prostředí, kde 

vznikají takzvané reverzní micely (obrácené micely). Jde o shluky molekul tenzidu, 

kde hydrofilní část směřuje dovnitř micely a hydrofóbní je exponovaná na povrchu. 

Tento typ micel umožňuje solubilizaci vody v nepolárních rozpouštědlech, díky silně 

polárnímu jádru micely. [14] 

 

Pouze samotná koncentrace tenzidu však neurčuje výslednou strukturu 

micely, dalším důležitým výchozím parametrem je i geometrický tvar jednotlivých 

molekul tenzidu. Tento fakt v sobě zahrnuje tzv. critical packing parameter (CPP), 

neboli kritický pakovací parametr, který bere v úvahu délku alkylového řetězce, 

velikost polární hlavy a celkový molekulární objem. Z hodnot CPP se pak dá 

usuzovat předpokládaný tvar vznikajících micel. [7] 

 

2.3. Principy micelární katalýzy  

 Rychlost některých chemických reakcí může být významně ovlivněna 

přítomností micel v roztoku. Specifické mikroprostředí, které vytvářejí, může rychlost 

průběhu reakce zvýšit či snížit o jeden až dva řády, v některých případech i o tři až 

čtyři řády. V těchto případech hovoříme o tzv. micelární katalýze respektive micelární 

inhibici. [15]  

 

 Micelární mikroprostředí tvoří samotná micela a její bezprostřední okolí. Např. 

u micel tvořených kationickými tenzidy má micela kladně nabitý povrch tvořený 

hydrofilními hlavami tenzidu. Tento povrch poutá záporné protiionty, vzniká tak 
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elektrická dvojvrstva, která je tvořena vnitřní, neboli Sternovou vrstvou (hlavy tenzidu 

a okludovaná voda) a vnější Gouy-Chapmanovou vrstvou (protiionty a solvatační 

obal z vody). [16] 

 

Mechanismus působení micelární katalýzy je určitou analogií k enzymaticky 

katalyzovaným reakcím, avšak s tím rozdílem, že zatímco micelární prostředí je 

jednoznačně dynamickým systémem (jednotlivé micely neustále vznikají a zanikají), 

enzymaticky katalyzované reakce probíhají v rigidním, neměnném prostředí enzymu. 

Druhým významným rozdílem je pak substrátová specifita, kdy enzymy obecně 

vykazují spíše vysokou substrátovou specifitu, zatímco v micelárním prostředí 

probíhají reakce vůči substrátu víceméně neselektivně. [17] 

 

 Katalytické působení micel spočívá zejména v koncentrování reagentů na 

jejím povrchu v důsledku solubilizace a vzniklých elektrostatických interakcí. 

Výsledkem tohoto působení je vyšší pravděpodobnost srážky reagentů oproti 

okolnímu prostředí. Přičemž významnou roli hraje i charakter samotného substrátu 

(zejména polarita) a dále změněná reakční schopnost substrátu při přechodu z vodné 

fáze do micel. [18] 

 

2.3.1. Modely micelární katalýzy 

 V současné době existuje několik různých modelů popisujících děje micelárně 

katalyzovaných reakcí, modely nejsou jednotné a neustále se vyvíjí. 

 

 Model dle Menger-Portnoy 

Nejstarší a nejjednodušší model. Je zde aplikován popis průběhu 

enzymatických reakcí Michaelis-Mentenové na kinetiku micelárně katalyzovaných 

reakcí. Vychází z předpokladu, že micely M před vlastní katalýzou vytvářejí se 

substrátem S nekovalentní komplex M.S (micela-substrát), který podléhá reakci za 

vzniku produktů P. [18] 

M + S       M∙S      P 
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 Další typy modelů jsou již složitější, zohledňují například absorpci více než 

jedné molekuly substrátu do jedné micely a interakci substrátu s elektrickou 

dvojvrstvou na povrchu ionických micel. 

 

 Model dle Berezina 

Asociace molekul substrátu s micelami je zde spíše chápána jako rozdělení 

substrátu mezi micelární a nemicelární fázi. Jedná se o dvoufázový systém, ve 

kterém celková rychlost reakce je součtem rychlostí dílčích dějů probíhajících 

nezávisle v obou pseudofázích. Rozdělování substrátu mezi vodnou a micelární 

pseudofázi má charakter extrakční rovnováhy. [19] 

 

Nevýhodou tohoto modelu je, že rozdělení iontů mezi pseudofázemi za 

přítomnosti micel ionických tenzidů nemá povahu extrakční, ale spíše iontově-

výměnné rovnováhy.  

 

 Model dle Piszkiewitze 

Tento model vychází z předpokladu, že substrát a jednotlivé molekuly tenzidu 

agregují za tvorby micel, které poté mohou podléhat reakci za vzniku produktu. 

Micelárně katalyzované reakce jsou zde v podstatě chápány jako modely 

allosterických enzymů. [20] 

 

 

 Model dle Romsteda 

Tato představa spočívá v tom, že tvorba Sternovy vrstvy se u micel 

uskutečňuje mechanismem iontové výměny. Selektivita vázání iontů je vyjádřena 

hodnotou konstanty iontové výměny. Romstedův model je dokonalejší v tom, že 

umožňuje i popis elektrostatických efektů, které jsou spojeny s přítomností a vlivem 

micel ionických tenzidů na kinetiku reakcí. Tento model je však nevhodný u 

pufrovaných roztoků, kde se za konstantní pokládá vnitřní micelární koncentrace OH
-
 

iontů. Romstedův zjednodušený model vyjadřuje celkovou koncentraci OH
-
 iontů jako 

součet dílčích koncentrací v obou pseudofázích. [21] 
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 Model dle Quina a Chaimoviche 

Vychází se z pojetí, že vazba není uskutečňována ve vazebném místě, ale 

volně podél povrchu micel. Sternova vrstva micel je nasycena protiionty, kde stupeň 

neutralizace povrchového náboje micely zůstává konstantní. Tento model je zcela 

obecný a dá se použít k popisu kinetiky většiny micelárně katalyzovaných reakcí. [22] 
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2.3.2. Experimenty na poli micelárně katalyzovaných hydrolýz esterů 

 Důvodem výzkumu reakcí tohoto typu v posledních desetiletích je možnost 

využití schopnosti micelárních systémů urychlovat hydrolýzu fosfátů a fosfonátů. 

Estery tohoto typu jsou velmi často součástí molekul toxických bojových látek 

(soman, sarin) nebo pesticidů (paraoxon, parathion). Proběhlo už mnoho výzkumů, 

kde bylo zjišťováno, zda by látky typu tenzidů byly vhodné jako potencionální 

dekontaminační činidla. 

 

 Lawin a kolektiv v roce 2000 popsali štěpení p-nitrofenylkarboxylátových 

esterů s alkyly se 6 až 14 uhlíky pomocí polymerního tenzidu poly[(N-(n-dodecyl)-4-

vinylpyridinium-co-N-ethyl-4-vinylpyridinium)]-bromidu. Uvedené substráty byly 

štěpeny rozdílnou rychlostí, přičemž nejlepších výsledků bylo dosaženo u C8. [23] 

 

 Ve studii od Iglesiase z roku 2001 byl hydrolyzován 

ethylcyklohexanonkarboxylát řadou alkyltrimethylamoniových tenzidů a neionickými 

tenzidy typu ethoxylovaných lineárních alkoholů při různých pH. V silně kyselém 

prostředí působily oba typy tenzidů jako inhibitory hydrolýzy, zatímco v neutrálním a 

mírně alkalickém prostředí zůstala inhibiční aktivita pouze neionickým tenzidům. [24] 

 

 Další studií se v roce 2003 zabýval Xie a kol. Byly štěpeny substráty 

p-nitrofenylpikolinát a p-nitrofenylacetát v prostředí cetyltrimethylamonium-bromidu a 

beta-cyklodextrinu. Bylo zjištěno, že micely tenzidu i cyklodextrin jsou schopné 

inkludovat substráty a následně je nukleofilně štěpit. [25] 

 

 Khan a Ismail v roce 2004 sledovali hydrolýzu fenylbenzoátu a fenylsalicylátu 

v alkalickém prostředí v přítomnosti cetyltrimethylamonium-bromidu a řady 

neionických tenzidů typu ethoxylovaných lineárních alkoholů. Se zvyšující se 

koncentrací neionických tenzidů ve směsi klesala rychlost hydrolýzy substrátu. [26] 

 

 Na katedře toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany jsou 

látky tvořící micely zkoumány v rámci projektu obranného výzkumu 

OVUOFVZ200803 (Vývoj nového činidla pro dekontaminaci a desinfekci kůže na bázi 

micelárních substancí). 
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3. Cíle práce 

Cílem této práce bylo v teoretické části shrnout vlastnosti kationických tenzidů, 

podmínky pro vznik micel v roztocích a popsat principy micelární katalýzy. Dále na 

základě provedené rešerše vybrat pro syntézu takové struktury tenzidů, u kterých 

byly předpokládány podobné nebo lepší vlastnosti, jako u látek objevených 

v literatuře. 

 

V první experimentální části pak připravit jednotlivé povrchově aktivní látky 

odvozené od pyridinu a N-fenylethyl-N,N-dimethylaminu a osvojit si metody syntézy a 

purifikace jednotlivých látek a dále i analytické metody k detekci připravených 

produktů, které umožnily kontrolu jejich totožnosti a čistoty. 

 

Ve druhé experimentální části bylo hlavním cílem pomocí konduktometrické 

metody měření CMC ověřit, zda připravené látky vykazují amfifilní charakter (jde-li 

skutečně o tenzidy). A dále určit závislost kritické micelární koncentrace na délce 

alkylového řetězce. 

 

Ve třetí experimentální části bylo cílem pomocí kinetických měření zjistit, jsou-

li připravené látky perspektivní jako micelární hydrolytické katalyzátory. Ze zjištěných 

rychlostních konstant jednotlivých hydrolytických reakcí dále odhadnout vliv délky 

alkylového řetězce na rychlost průběhu reakcí a rovněž vliv pH a přítomnosti 

inertních solí v roztoku. 
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4. Experimentální část 

4.1. Metodika 

4.1.1. Použité chemikálie 

 Výchozí látky pro syntézu tenzidů a rozpouštědla byly zakoupeny od firmy 

Aldrich a Merck v čistotě p.a. 

Substráty pro měření hydrolýz (p-nitrofenylalkanoáty) byly zakoupeny v čistotě 

p.a. u firmy Sigma-Aldrich. 

Uhličitan sodný, dekahydrát- p.a. a kyselina chlorovodíková- p.a. pro přípravu 

pufru byly zakoupeny od firmy Lachema Brno. 

4.1.2. Tenkovrstvá chromatografie (TLC) 

 K monitorování průběhu reakcí a ověření čistoty produktů po krystalizaci byla 

využívána tenkovrstvá chromatografie. TLC byla prováděna na deskách Silufol 254 a 

DC- Alufolien Silica gel 60 F254. Chromatogramy byly vyvíjeny vzestupným způsobem 

v chromatografických komorách nasycených parami mobilní fáze 

(dichlormethan/methanol (9:1), s přídavkem 2 % triethylaminu). K detekci produktů 

bylo použito Dragendorffovo činidlo. 

4.1.3 Krystalizace 

 Odstranění nečistot bylo prováděno pomocí rekrystalizace z ethyl-acetátu 

nebo etheru za snížené teploty. Rekrystalizace byly opakovány v závislosti na čistotě 

produktu dle kontroly TLC. 

4.1.4. Přístrojové vybavení 

 Teplota tání krystalů byla měřena na bloku Boetius. 

 Totožnost připravených látek byla ověřována pomocí analýzy 1H NMR a 13C 

NMR na přístroji Varian Gemini 300 (pracovní frekvence 300 MHz a 75 MHz) 

na Katedře anorganické a organické chemie Faf UK (Doc. PharmDr. Jiřím 

Kunešem, CSc.). Jednotlivá spektra byla zpracována programem Mestrec. 

 CMC byla měřena konduktometricky za použití: konduktometru Tristar Orion, 

Thermo Scientific, USA; konduktometrické cely 013005MD, Thermo Scientific, 

USA; lineární pumpy Lineomat, VEB MLW Labortechnik Ilmenau, Německo; 
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magnetické míchačky AREX, VELP Scientifica Srl, Itálie a termostatu U1, VEB 

MLW Prüfgeräte-Werk Medingen, Německo 

 Ke zjištování hydrolytické aktivity byl použit spektrofotometr Nicolet Evolution 

300, USA s programem Vision Pro, USA  

 ESI-MS spektra byla měřena s použitím vysokotlaké kapalinové 

chromatografie a hmotnostní spektrometrie. HP1100 HPLC systém byl dodán 

z Agilent Technologies (Waldbronn, Německo). Skladá se z vakuového 

zplynovače G1322A, kvartérní pumpy G1311A, autosampleru G1313A a 

kvadrupóloveho hmotnostního spektrometru MSD1456 VL vybaveného 

zdrojem elektrospray-ionizace. Dusík pro hmotnostní spektrometr byl získan z 

dusíkového generátoru Whatman 75-720. Data byla odečtena v pozitivním 

iontovém modu s ESI sondou o napětí 4000 V. Tlak rozprašovaného plynu byl 

ustaven na 35 psig. Teplota sušícího plynu byla 335 DC a průtok 13 l/min. 

 EA (elementární analýza) byla provedena na přístroji EA 1110 CHNS 

instrument (CE instruments, Milano, Italy), na Katedře farmaceutické chemie a 

kontroly léčiv (p. Věnceslavou Hronovou) 

 Automatické pipety- Brand 

 Titrátor automatický Metrohm Titrino 751 GPD  
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4.2. Syntéza N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-alkylamonium-bromidů 

4.2.1. Syntéza N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-oktylamonium-bromidu 

Tabulka 1: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=N-fenylethyl-N,N-dimethylamin) 

 Mr (g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 149,24 1,00 0,0067 0,89 1,12 

Oktylbromid 193,13 1,82 0,0094 1,11 1,64 

Produkt 342,37 2,29 0,0067 - - 

Reakční schéma: 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (6,7 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 1,82 g (9,4 mmol) 1-bromoktanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 0,18 g 

 Výtěžek: 7,85 % 

 Bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezen 

 Bod tání naměřený: 86 – 88 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7,42-7,22 (m, 5H, Ar); 3,54-3,45 

(m, 2H, Ar-CH2-); 3,33 (t, J = 8,3 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 3,09 (s, 6H, CH3-N
+-CH3); 

3,05-2,97 (m, 2H, -N+-CH2-); 1,75-1,59 (m, 2H, -N+-CH2-CH2-); 1,37-1,17 (m, 10H, -

(CH2)5-CH3); 0,85 (t, J = 6,5 Hz, 3H, -(CH2)5-CH3) 

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):136,596; 129,209; 128,835; 

127,126; 63,731; 63,281; 50,178; 31,466; 29,077; 29,001; 28,848; 28,665; 28,314; 

25,979;22,277;21,942 

EA: vypočítáno 63,15 % C, 9,42 % H, 4,09 % N; nalezeno 62,47 % C, 9,60 % H, 4,51 

% N 

ESI-MS: m/z 262,0 [M+] (vypočítáno pro: [C18H32N]+ 262,25) 
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4.2.2. Syntéza N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-decylamonium-bromidu 

Tabulka 2: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=N-fenylethyl-N,N-dimethylamin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 149,24 1,00 0,0067 0,89 1,12 

Decylbromid 221,19 2,07 0,0094 1,07 1,94 

Produkt 370,43 2,48 0,0067 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (6,7 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 2,07 g (9,4 mmol) 1-bromdekanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 1,26 g 

 Výtěžek: 50,77 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 107-109 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7,42-7,22 (m, 5H, Ar); 3,57-3,45 

(m, 2H, Ar-CH2-); 3,35 (t, J= 8,5 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 3,07 (s, 6H, CH3-N
+-CH3); 

3,07-2,98 (m, 2H, -N+-CH2-); 1,79-1,58 (m, 2H, -N+-CH2-CH2-); 1,38-1,16 (m, 14H, -

(CH2)7-CH3); 0,86 (t, J = 6,7 Hz, 3H, -(CH2)7-CH3)  

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 136,604; 129,217; 128,812; 

127,095; 63,709; 63,274; 50,163; 31,344; 28,657; 28,627; 28,322; 25,979; 22,232; 

21,949  

EA: vypočítáno 64,85 % C; 9,80 % H; 3,78 % N, nalezeno 62,98 % C; 9,97 % H; 4,09 

% N 

ESI-MS: m/z 290,0 [M+] (vypočítáno pro: [C20H36N]+ 290,28) 
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4.2.3. Syntéza N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-dodecylamonium-bromidu 

Tabulka 3: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=N-fenylethyl-N,N-dimethylamin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 149,24 1,00 0,0067 0,89 1,12 

Dodecylbromid 249,24 2,34 0,0094 1,04 2,25 

Produkt 398,48 2,67 0,0067 - - 

Reakční schéma: 

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (6,7 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 2,34 g (9,4 mmol) 1-bromdodekanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 1,53 g 

 Výtěžek: 57,30 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 92-94 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7,38-7,23 (m, 5H, Ar); 3,55-3,45 

(m, 2H, Ar-CH2-); 3,33 (t, J =8,5 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 3,09 (s, 6H, CH3-N
+-CH3);  

3,06- 2,97 (m, 2H, -N+-CH2-); 1,76-1,59 (m, 2H, -N+-CH2-CH2-); 1,35-1,18 (m, 18H, -

(CH2)9-CH3); 0,85 (t, J = 6,8 Hz, 3H, -(CH2)9-CH3)   

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 136,596; 129,216; 128,837; 

127,126; 63,721; 63,269; 50,183; 31,482; 29,205; 29,126; 29,004; 28,902; 28,674; 

28,321; 25,976; 22,285; 21,943 

EA: vypočítáno 66,31 % C; 10,12 % H; 3,52 % N, nalezeno 64,59 % C, 9,95 % H; 

3,81 % N 

ESI-MS: m/z 318,0 [M+] (vypočítáno pro: [C22H40N]+ 318,32) 
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4.2.4. Syntéza N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-tetradecylamonium-bromidu 

Tabulka 4: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=N-fenylethyl-N,N-dimethylamin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 149,24 1,00 0,0067 0,89 1,12 

Tetradecylbromid 277,30 2,61 0,0094 1,02 2,57 

Produkt 426,54 2,86 0,0067 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (6,7 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 2,61 g (9,4 mmol) 1-bromtetradekanu. Směs byla zahřívána 

pod zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí 

TLC. Po skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt 

rekrystalizován z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 0,56 g 

 Výtěžek: 19,58 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 98-100 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):7,40-7,23 (m, 5H, Ar); 3,56-3,45 (m, 

2H, Ar-CH2-); 3,33 (t, J =8,3 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 3,09 (s, 6H, CH3-N
+-CH3);  3,06- 

2,98 (m, 2H, -N+-CH2-); 1,74-1,61 (m, 2H, -N+-CH2-CH2-); 1,34-1,19 (m, 22H, -

(CH2)11-CH3); 0,84 (t, J = 6,7 Hz, 3H, -(CH2)11-CH3)   

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 136,600; 129,216; 128,822; 

127,107; 63,710; 63,269; 50,180; 31,478; 29,247; 29,205; 29,129; 29,008; 28,902; 

28,678; 28,325; 25,976; 22,281; 21,947 

EA: vypočítáno 67,58 % C; 10,40 % H; 3,28 % N,nalezeno 66,00 % C; 10,59 % H; 

3,59 % N 

ESI-MS: m/z 346,0 [M+] (vypočítáno pro: [C24H44N]+ 346,35) 
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4.2.5. Syntéza N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-hexadecylamonium-bromidu 

Tabulka 5: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=N-fenylethyl-N,N-dimethylamin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 149,24 1,00 0,0067 0,89 1,12 

Hexadecylbromid 305,35 2,87 0,0094 1,0é 2,87 

Produkt 454,59 3,05 0,0067 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (6,7 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 2,87 g (9,4 mmol) 1-bromhexadekanu. Směs byla zahřívána 

pod zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí 

TLC. Po skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt 

rekrystalizován z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 1,84 g 

 Výtěžek: 60,33 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 99-101°C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):7,39-7,23 (m, 5H, Ar); 3,57-3,45 (m, 

2H, Ar-CH2-); 3,32 (t, J =8,4 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 3,09 (s, 6H, CH3-N
+-CH3);  3,06- 

2,99 (m, 2H, -N+-CH2-); 1,75-1,63 (m, 2H, -N+-CH2-CH2-); 1,33-1,20 (m, 26H, -

(CH2)13-CH3); 0,83 (t, J = 6,6 Hz, 3H, -(CH2)15-CH3)   

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 136,567; 129,184; 128,831; 

127,119; 63,748; 63,289; 50,187; 42,447; 31,459; 29,224; 29,182; 29,110; 28,985; 

28,871; 28,655; 28,306; 25,965; 22,262; 21,924 

EA: vypočítáno 68,70 % C; 10,64 % H; 3,08 % N, nalezeno 67,80 % C; 10,70 % H; 

3,45 % N 

ESI-MS: m/z 374,0 [M+] (vypočítáno pro: [C26H48N]+ 374,38) 
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4.2.6. Syntéza N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-oktadecylamonium-bromidu 

Tabulka 6: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=N-fenylethyl-N,N-dimethylamin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 149,24 0,50 0,0034 0,89 0,56 

Oktadecylbromid 333,40 1,37 0,0041 - - 

Produkt 482,64 1,64 0,0034 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 0,50 g (3,4 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 1,37 g (4,1 mmol) 1-bromoktadekanu. Směs byla zahřívána 

pod zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí 

TLC. Po skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt 

rekrystalizován z diethyletheru. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 0,95 g 

 Výtěžek: 57,89 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 103-105 °C  

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7,39-7,22 (m, 5H, Ar); 3,56-3,44 

(m, 2H, Ar-CH2-); 3,32 (t, J =8,4 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 3,09 (s, 6H, CH3-N
+-CH3);  

3,06- 2,96 (m, 2H, -N+-CH2-); 1,73-1,60 (m, 2H, -N+-CH2-CH2-); 1,31-1,17 (m, 30H, -

(CH2)15-CH3); 0,84 (t, J = 6,6 Hz, 3H, -(CH2)15-CH3)   

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 136,588; 129,205; 128,905; 

128,833; 127,118; 127,023; 63,732; 63,269; 57,495; 50,187; 42,417; 31;474; 30,048; 

29,228; 29,137; 29,012; 28,890; 28,678; 28,317; 25,976; 22,281; 21,939 

EA: vypočítáno 69,68 % C; 10,86 % H; 2,90 % N, nalezeno 68,00 % C; 10,95 % H; 

3,20 % N 

ESI-MS: m/z 402,0 [M+] (vypočítáno pro: [C28H52N]+ 402,41) 
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4.2.7. Syntéza N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-ikosylamonium-bromid 

Tabulka 7: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=N-fenylethyl-N,N-dimethylamin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 149,24 0,50 0,0034 0,89 0,56 

Eikosylbromid 361,41 1,47 0,0041 - - 

Produkt 510,70 1,74 0,0034 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 0,50 g (3,4 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 1,47 g (4,1 mmol) 1-bromikosanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z diethyletheru. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 1,03 g 

 Výtěžek: 59,33 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 107-109 °C  

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 7,39-7,23 (m, 5H, Ar); 3,57-3,44 

(m, 2H, Ar-CH2-); 3,32 (t, J =8,5 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 3,10 (s, 6H, CH3-N
+-CH3);  

3,07- 2,98 (m, 2H, -N+-CH2-); 1,75-1,61 (m, 2H, -N+-CH2-CH2-); 1,33-1,19 (m, 34H, -

(CH2)17-CH3); 0,84 (t, J = 6,6 Hz, 3H, -(CH2)17-CH3)   

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 129,179; 128,835; 127,133; 50,201; 

42,463; 31,458; 30,061; 29,192; 28,993; 28,863; 28,657; 28,306; 25,956; 22,262; 

21,926 

EA: vypočítáno 70,56 % C; 11,05 % H; 2,74 % N, nalezeno 70,01 % C; 11,25 % H; 

3,18 % N 

ESI-MS: m/z 430,0 [M+] (vypočítáno pro: [C30H56N]+ 430,44) 
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4.3. Syntéza 3-hydroxy-1-alkylpyridinium-bromidů 

4.3.1. Syntéza 3-hydroxy-1-oktylpyridinium-bromidu 

Tabulka 8: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=3-hydroxypyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 95,10 1,00 0,0100 - - 

Oktylbromid 193,13 2,70 0,0140 1,11 2,44 

Produkt 288,23 2,88 0,0100 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (10 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 2,70 g (14 mmol) 1-bromoktanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 1,68 g 

 Výtěžek: 58,33 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 24-26 °C 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 11,85 (s, 1H, Ar-OH); 8,65 (s, 1H, 

Ar-H2); 8,60 (d, J=4,9 Hz; 1H, Ar-H6); 8,01-7,95 (m, 1H, Ar-H5); 7,95-7,88 (m, 1H, 

Ar-H4); 4,54 (t, J=7,4 Hz; 2H, Ar-CH2-); 1,93-1,78 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,30-1,16 

(m, 10H, -(CH2)5-CH3); 0,83 (t, J=6,4 Hz; 3H, -(CH2)5-CH3) 

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 159,073; 145,664; 144,958; 

132,236; 131,940; 128,142; 122,060; 120,846; 110,849; 57,438; 31,322; 29,797; 

28,682; 28,621; 25,938; 22,228 

EA: vypočítáno 55,12 % C; 7,79 % H; 4,81 % N, nalezeno 53,72 % C; 7,28 % H; 4,58 

% N 

ESI-MS: m/z 208,0 [M+] (vypočítáno pro: [C13H22NO]+ 208,17) 
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4.3.2. Syntéza 3-hydroxy-1-decylpyridinium-bromidu 

Tabulka 9: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=3-hydroxypyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 95,10 1,00 0,0100 - - 

Decylbromid 221,19 3,10 0,0140 1,069 2,90 

Produkt 316,29 3,16 0,0100 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (10 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 3,10 g (14 mmol) 1-bromdekanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 0,86 g 

 Výtěžek: 27,22 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 72-74  °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 11,86 (s, 1H, Ar-OH); 8,64 (s, 1H, 

Ar-H2); 8,62 (d, J=5,0 Hz; 1H, Ar-H6); 8,00-7,95 (m, 1H, Ar-H5); 7,95-7,89 (m, 1H, 

Ar-H4); 4,54 (t, J=7,3 Hz; 2H, Ar-CH2-); 1,92-1,78 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,31-1,16 

(m, 14H, -(CH2)7-CH3); 0,84 (t, J=6,3 Hz; 3H, -(CH2)7-CH3) 

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 157,056; 135,803; 133,055; 

131,376; 128,690; 60,854; 31,435; 30,863; 29,024; 28,947; 28,802; 28,538; 25,528; 

22,225 

EA: vypočítáno 56,96 % C; 8,29 % H; 4,43 % N, nalezeno 53,46 % C; 8,38 % H; 4,48 

% N 

ESI-MS: m/z 236,0[M+] (vypočítáno pro: [C15H26NO]+ 236,20) 
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4.3.3. Syntéza 3-hydroxy-1-dodecylpyridinium-bromidu 

Tabulka 10: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=3-hydroxypyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 95,10 1,00 0,0100 - - 

Dodecylbromid 249,24 3,48 0,0140 1,04 3,36 

Produkt 344,34 3,44 0,0100 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (10 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 3,48 g (14 mmol) 1-bromdodekanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 1,96 g 

 Výtěžek: 56,98 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 90-92 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 11,87 (s, 1H, Ar-OH); 8,65 (s, 1H, 

Ar-H2); 8,60 (d, J=4,9 Hz; 1H, Ar-H6); 8,01-7,96 (m,1H, Ar-H5); 7,95-7,90 (m, 1H, Ar-

H4); 4,53 (t, J=7,4 Hz; 2H, Ar-CH2-); 1,93-1,80 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,30-1,16 (m, 

18H, -(CH2)9-CH3); 0,83 (t, J=6,4 Hz; 3H, -(CH2)9-CH3) 

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):157,069; 135,822; 133,079; 

131,383; 128,712; 60,856; 31,486; 30,905; 29,194; 29,103; 28,981; 28,902; 28,572; 

25,559; 22,288 

EA: vypočítáno 59,30 % C; 8,78 % H; 4,07 % N, nalezeno 57,35 % C; 8,77 % H; 4,38 

% N 

ESI-MS: m/z 264,0 [M+] (vypočítáno pro: [C17H30NO]+ 264,23) 
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4.3.4. Syntéza 3-hydroxy-1-tetradecylpyridinium-bromidu 

Tabulka 11: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=3-hydroxypyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 95,10 1,00 0,0100 - - 

Tetradecylbromid 277,30 3,88 0,0140 1,02 3,82 

Produkt 372,40 3,72 0,0100 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (10 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 3,88 g (14 mmol) 1-bromtetradekanu. Směs byla zahřívána 

pod zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí 

TLC. Po skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt 

rekrystalizován z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 2,02 g 

 Výtěžek: 54,30 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 95-97 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 11,87 (s, 1H, Ar-OH); 8,66 (s, 1H, 

Ar-H2); 8,61 (d, J=5,0 Hz; 1H, Ar-H6); 8,02-7,97 (m,1H, Ar-H5); 7,97-7,91 (m, 1H, Ar-

H4); 4,54 (t, J=7,3 Hz; 2H, Ar-CH2-); 1,94-1,80 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,31-1,18 (m, 

22H, -(CH2)11-CH3); 0,84 (t, J=6,3 Hz; 3H, -(CH2)11-CH3) 

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 157,077; 135,814; 133,071; 

131,383; 128,708; 60,853; 31,489; 30,916; 29,225; 29,236; 29,209; 29,118; 28,993; 

28,909; 28,583; 25,567; 22,292 

EA: vypočítáno 61,28 % C; 9,20 % H; 3,76 % N, nalezeno 59,12 % C; 9,21 % H; 4,13 

% N 

ESI-MS: m/z 292,0 [M+] (vypočítáno pro: [C19H34NO]+ 292,26) 
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4.3.5. Syntéza 3-hydroxy-1-hexadecylpyridinium-bromidu 

Tabulka 12: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=3-hydroxypyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 95,10 1,00 0,0100 - - 

Hexadecylbromid 305,35 4,27 0,0140 1,00 4,27 

Produkt 400,45 4,00 0,0100 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,00 g (10 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 4,27 g (14 mmol) 1-bromhexadekanu. Směs byla zahřívána 

pod zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí 

TLC. Po skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt 

rekrystalizován z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 2,09 g 

 Výtěžek: 52,25 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 100-102 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 11,86 (s, 1H, Ar-OH); 8,64 (s, 1H, 

Ar-H2); 8,59 (d, J=4,9 Hz; 1H, Ar-H6); 8,00-7,95 (m,1H, Ar-H5); 7,95-7,89 (m, 1H, Ar-

H4); 4,52 (t, J=7,4 Hz; 2H, Ar-CH2-); 1,94-1,79 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,30-1,17 (m, 

26H, -(CH2)13-CH3); 0,83 (t, J=6,4 Hz; 3H, -(CH2)13-CH3) 

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 157,085; 135,792; 133,071; 

131,379; 128,708; 60,864; 31,489; 30,909; 29,247; 29,205; 29,118; 28,993; 28,906; 

28,579; 25,570; 22,292 

EA: vypočítáno 62,99 % C; 9,56 % H; 3,50 % N, nalezeno 61,12 % C; 9,55 % H; 3,87 

% N 

ESI-MZ: m/z 320,0 [M+] (vypočítáno pro: [C21H38NO]+ 320,30) 
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4.3.6. Syntéza 3-hydroxy-1-oktadecylpyridinium-bromidu 

Tabulka 13: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=3-hydroxypyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 95,10 0,50 0,0050 - - 

Oktadecylbromid 333,40 2,33 0,0070 - - 

Produkt 428,50 2,14 0,0050 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 0,50 g (5 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 2,33 g (7 mmol) 1-bromoktadekanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 0,12 g 

 Výtěžek: 5,61 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 103-105 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 11,85 (s, 1H, Ar-OH); 8,64 (s, 1H, 

Ar-H2); 8,58 (d, J=4,9 Hz; 1H, Ar-H6); 8,02-7,94 (m,1H, Ar-H5); 7,94-7,89 (m, 1H, Ar-

H4); 4,52 (t, J=7,4 Hz; 2H, Ar-CH2-); 1,94-1,78 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,28-1,18 (m, 

30H, -(CH2)15-CH3); 0,83 (t, J=6,4 Hz; 3H, -(CH2)15-CH3) 

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 157,088; 135,792; 133,071; 

131,379; 128,712; 60,883; 31,486; 30,897; 29,232; 29,201; 29,118; 28,993; 28,902; 

28,575; 25,574, 22,292 

EA: vypočítáno 64,47 % C; 9,88 % H; 3,27 % N, nalezeno 62,42 % C; 9,64 % H; 3,76 

% N 

ESI-MS: m/z 348,0 [M+] (vypočítáno pro: [C23H42NO]+ 348,33) 
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4.3.7. Syntéza 3-hydroxy-1-ikosylpyridinium-bromidu 

Tabulka 14: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=3-hydroxypyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 95,10 0,50 0,0050 - - 

Eikosylbromid 361,46 2,53 0,0070 - - 

Produkt 456,56 2,28 0,0050 - - 

Reakční schéma:  

 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 0,50 g (5 mmol) výchozí látky ve 40 ml 

ethanolu bylo přidáno 2,53 g (7 mmol) 1-bromikosanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 60 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z ethyl-acetátu. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 60 hodin 

 Množství produktu: 0,86 g 

 Výtěžek: 37,72 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 104-106 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 11,86 (s, 1H, Ar-OH); 8,65 (s, 1H, 

Ar-H2); 8,60 (d, J=4,9 Hz; 1H, Ar-H6); 8,01-7,95 (m,1H, Ar-H5); 7,95-7,87 (m, 1H, Ar-

H4); 4,54 (t, J=7,3 Hz; 2H, Ar-CH2-); 1,94-1,79 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,30-1,19 (m, 

34H, -(CH2)17-CH3); 0,84 (t, J=6,4 Hz; 3H, -(CH2)17-CH3) 

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 157,096; 135,803; 133,086; 

131,383; 128,715; 60,868; 31,489; 30,905; 29,224; 29,004; 28,906; 28,583; 25,578; 

22,292 

EA: vypočítáno 65,77 % C; 10,16 % H; 3,07 % N, nalezeno 63,87 % C; 9,85 % H; 

3,54 % N 

ESI-MS: m/z 376,0 [M+] (vypočítáno pro: [C25H46NO]+ 376,36) 
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4.4. Syntéza1-alkyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium-bromidů 

4.4.1. Syntéza 1-oktyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium-bromidu 

Tabulka 15: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=4-hydroxyiminomethylpyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 122,13 3,00 0,0250 - - 

Oktylbromid 193,13 6,64 0,0340 1,11 6,00 

Produkt 315,26 7,88 0,0250 - - 

Reakční schéma:  

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 3,00 g (25 mmol) výchozí látky v 50 ml 

ethanolu bylo přidáno 6,64 g (34 mmol) 1-bromoktanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 50 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z diethyletheru. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 50 hodin 

 Množství produktu: 0,72 g 

 Výtěžek: 9,14 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 130-132 °C 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12,82 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 9,08 

(d, J =6,3 Hz, 2H, Ar-H-2); 8,44 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 8,24 (d, J =6,7 Hz, 2H, Ar-H-

3); 4,57 (t, J =7,3 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,97-1,81 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,35-1,16 

(m, 10H, -(CH2)5-CH3); 0,85 (t, J =6,5 Hz, 3H, -(CH2)5-CH3)  

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm):148,498; 145,307; 145,167; 

124,234; 60,439; 31,315; 30,791; 28,625; 28,541; 25,563; 22,228 

EA: vypočítáno 53,34% C; 7,35 % H; 8,89 % N, nalezeno54,23 % C; 7,31 % H; 8,22 

% N 

ESI-MS: m/z 235,0 [M+] (vypočítáno pro: [C14H23N2O]+ 235,18) 
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4.4.2. Syntéza 1-decyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium-bromidu 

Tabulka 16: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=4-hydroxyiminomethylpyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 122,13 3,00 0,0250 - - 

Decylbromid 221,19 7,50 0,0340 1,07 7,00 

Produkt 343,32 8,58 0,0250 - - 

Reakční schéma: 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 3,00 g (25 mmol) výchozí látky v 50 ml 

ethanolu bylo přidáno 7,50 g (34mmol) 1-bromdekanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 50 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z diethyletheru. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 50 hodin 

 Množství produktu:1,20 g 

 Výtěžek: 13,99 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený:131-133 °C 

 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12,80 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 9,08 

(d, J =6,4 Hz, 2H, Ar-H-2); 8,43 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 8,23 (d, J =6,6 Hz, 2H, Ar-H-

3); 4,57 (t, J =7,3 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,96-1,81 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,33-1,17 

(m, 14H, -(CH2)7-CH3); 0,83 (t, J =6,6 Hz, 3H, -(CH2)7-CH3)  

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 148,491; 145,288; 145,163; 

124,219; 60,428; 31,451; 30,784; 29,042; 28,959; 28,830; 28,568; 25,548; 22, 273 

EA: vypočítáno55,98 % C; 7,93 % H; 8,16 % N, nalezeno 55,38 % C; 7,62 % H; 8,15 

% N 

ESI-MS: m/z 263,0 [M+] (vypočítáno pro: [C16H27N2O]+ 263,21) 
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4.4.3. Syntéza 1-dodecyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium-bromidu 

Tabulka 17: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=4-hydroxyiminomethylpyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 122,13 3,00 0,0250 - - 

Dodecylbromid 249,25 8,47 0,0340 1,04 8,10 

Produkt 371,38 9,28 0,0250 - - 

Reakční schéma:  

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 3,00 g (25 mmol) výchozí látky v 50 ml 

ethanolu bylo přidáno 8,47 g (34mmol) 1-bromdodekanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 50 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z diethyletheru. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 50 hodin 

 Množství produktu: 0,95 g 

 Výtěžek: 10,24 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený:133-134 °C 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12,80 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 9,09 

(d, J =6,4 Hz, 2H, Ar-H-2); 8,43 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 8,23 (d, J =6,7 Hz, 2H, Ar-H-

3); 4,57 (t, J =7,3 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,97-1,80 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,32-1,16 

(m, 18H, -(CH2)9-CH3); 0,83 (t, J =6,7 Hz, 3H, -(CH2)9-CH3)  

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 148,486; 145,266; 145,159; 

124,203; 60,404; 31,458; 30,786; 29,169; 29,077; 28,947; 28,879; 28,566; 25,544; 

22,262 

EA: vypočítáno 58,22 % C; 8,41 % H; 7,54 % N, nalezeno 57,70 % C; 8,44 % H; 7,54 

% N 

ESI-MS: m/z 291,0 [M+] (vypočítáno pro: [C18H31N2O]+  291,24) 
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4.4.4. Syntéza 1-tetradecyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium-bromidu 

Tabulka 18: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=4-hydroxyiminomethylpyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 122,13 3,00 0,0250 - - 

Tetradecylbromid 277,30 9,40 0,0340 1,02 9,3 

Produkt 399,43 9,99 0,0250 - - 

Reakční schéma: 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 3,00 g (25 mmol) výchozí látky v 50 ml 

ethanolu bylo přidáno 9,40 g (34mmol) 1-bromtetradekanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 50 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z diethyletheru. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 50 hodin 

 Množství produktu: 2,73 g 

 Výtěžek: 27,33 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený:139-141 °C 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12,81 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 9,07 

(d, J =6,4 Hz, 2H, Ar-H-2); 8,43 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 8,23 (d, J =6,5 Hz, 2H, Ar-H-

3); 4,56 (t, J =7,2 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,97-1,81 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,32-1,17 

(m, 22H, -(CH2)11-CH3); 0,83 (t, J =6,6 Hz, 3H, -(CH2)11-CH3)  

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 148,494; 145,289; 145,151; 

124,218; 60,435; 31,466; 30,779; 29,207; 29,184; 29,085; 28,955; 28,879; 28,566; 

25,551; 22,270 

EA: vypočítáno 60,14 % C; 8,33 % H; 7,01 % N, nalezeno 59,65 % C; 8,98 % H; 7,02 

% N 

ESI-MS: m/z 319,0 [M+] (vypočítáno pro: [C20H35N2O]+ 319,27) 
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4.4.5. Syntéza 1- hexadecyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium-bromidu 

Tabulka 19: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=4-hydroxyiminomethylpyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 122,13 3,00 0,0250 - - 

Hexadecylbromid 305,36 10,40 0,0340 0,992 10,50 

Produkt 427,49 10,69 0,0250 - - 

Reakční schéma: 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 3,00 g (25 mmol) výchozí látky v 50 ml 

ethanolu bylo přidáno 10,40 g (34mmol) 1-bromhexadekanu. Směs byla zahřívána 

pod zpětným chladičem k varu po dobu 50 hodin za pravidelných kontrol pomocí 

TLC. Po skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt 

rekrystalizován z diethyletheru. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 50 hodin 

 Množství produktu: 3,55 g 

 Výtěžek: 33,21 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 144-145 °C 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12,82 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 9,07 

(d, J =6,4 Hz, 2H, Ar-H-2); 8,44 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 8,24 (d, J =6,7 Hz, 2H, Ar-H-

3); 4,57 (t, J =7,2 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,96-1,82 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,32-1,18 

(m, 26H, -(CH2)13-CH3); 0,84 (t, J =6,4 Hz, 3H, -(CH2)13-CH3)  

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 148,501; 145,289; 145,151; 

124,226; 60,442; 49,964; 31,473; 30,786; 29,230; 29,184; 29,092; 28,963; 28,886; 

28,581; 25,559; 22,277 

EA: vypočítáno 61,81 % C; 9,20 % H; 6,55 % N, nalezeno 60,99 % C; 9,28 % H; 6,74 

% N 

ESI-MS: m/z 347,0 [M+] (vypočítáno pro: [C22H39N2O]+ 347,31) 
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4.4.6. Syntéza 1-oktadecyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium-bromidu 

Tabulka 20: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=4-hydroxyiminomethylpyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 122,13 1,50 0,0120 - - 

Oktadecylbromid 333,40 5,70 0,0170 - - 

Produkt 455,53 5,47 0,0120 - - 

Reakční schéma: 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,50 g (12mmol) výchozí látky v 50 ml 

ethanolu bylo přidáno 5,70 g (17 mmol) 1-bromoktadekanu. Směs byla zahřívána 

pod zpětným chladičem k varu po dobu 50 hodin za pravidelných kontrol pomocí 

TLC. Po skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt 

rekrystalizován z diethyletheru. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 50 hodin 

 Množství produktu: 0,61 g 

 Výtěžek: 11,15 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 129-131 °C 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12,82 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 9,08 

(d, J =6,4 Hz, 2H, Ar-H-2); 8,44 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 8,24 (d, J =6,6 Hz, 2H, Ar-H-

3); 4,57 (t, J =7,3 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,97-1,81 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,35-1,15 

(m, 30H, -(CH2)15-CH3); 0,84 (t, J =6,7 Hz, 3H, -(CH2)15-CH3)  

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 148,501; 145,266; 145,151; 

124,211, 60,427; 31,466; 30,794; 29,214; 29,184; 29,100; 28,970; 28,886; 28,589; 

25,567; 22,270 

EA: vypočítáno 63,28 % C; 9,51 % H; 6,15 % N, nalezeno 62,66 % C; 9,67 % H; 6,09 

% N 

ESI-MS: m/z 375,34 [M+] (vypočítáno pro: [C24H43N2O]+ 375,34) 
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4.4.7. Syntéza 1-ikosyl-4-hydroxyiminomethylpyridinium-bromidu 

Tabulka 21: Hodnoty výchozích látek a produktů (VL=4-hydroxyiminomethylpyridin) 

 Mr(g/mol) m (g) n (mol) d (g/cm3) V (ml) 

VL 122,13 1,50 0,0120 - - 

Eikosylbromid 361,46 6,14 0,0170 - - 

Produkt 483,58 5,80 0,0120 - - 

Reakční schéma: 

 

Pracovní postup: K zahřátému roztoku 1,50 g (12mmol) výchozí látky v 50 ml 

ethanolu bylo přidáno 6,14 g (17 mmol) 1-bromikosanu. Směs byla zahřívána pod 

zpětným chladičem k varu po dobu 50 hodin za pravidelných kontrol pomocí TLC. Po 

skončení reakce bylo rozpouštědlo vakuově oddestilováno a produkt rekrystalizován 

z diethyletheru. 

Výsledky: 

 Reakční doba: 50 hodin 

 Množství produktu: 1,13 g 

 Výtěžek: 19,48 % 

 bod tání nalezený v odborné literatuře: nenalezeno 

 bod tání naměřený: 135-137 °C 

1H NMR spektrum (300 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12,82 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 9,05 

(d, J =6,2 Hz, 2H, Ar-H-2); 8,43 (s, 1H, Ar-CH=N-OH); 8,23 (d, J =6,5 Hz, 2H, Ar-H-

3); 4,56 (t, J =7,3 Hz, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,98-1,80 (m, 2H, Ar-CH2-CH2-); 1,33-1,17 

(m, 34H, -(CH2)17-CH3); 0,85 (t, J =6,6 Hz, 3H, -(CH2)17-CH3)  

13C NMR spektrum (75 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 148,509; 145,304; 145,144; 

124,233; 60,458; 49,964; 31,473; 30,786; 29,199; 29,100; 28,963; 28,879; 28,581; 

25,567, 22,277  

EA: vypočítáno 64,58 % C; 9,80 % H; 5,79 % N, nalezeno 63,94 % C; 9,80 % H; 5,76 

% N 

ESI-MS: m/z 403,5 [M+] (vypočítáno pro: [C26H47N2O]+ 403,37) 
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4.5. Měření kritické micelární koncentrace  

4.5.1. Princip stanovení CMC 

Pro stanovení hodnot kritické micelární koncentrace byla zvolena 

konduktometrická metoda, při níž se pozoruje závislost vodivosti roztoku na zvyšující 

se koncentraci tenzidu. 

 V místě dosažení hodnoty CMC dochází na jinak přímkové závislosti ke 

zlomu, po němž je průběh funkce i nadále přímkový avšak s menší směrnicí. (graf 1) 

 

 

Graf 1. Závislost vodivosti [uS] na koncentraci tenzidu [mol.l
-1

] 

 

4.5.2. Testované látky 

 Ke změření kritické micelární koncentrace byly použity všechny tři 

homologické řady uvedené v syntetické části, vždy však s výjimkou nejnižšího (C8) a 

nejvyššího (C20) člena dané řady. A to z důvodu nízkého výtěžku látky nebo velmi 

špatné rozpustnosti za níže uvedených podmínek. 

 

4.5.3. Komponenty aparatury 

Přístrojové vybavení viz kapitola 4.1.4. 

 Jednotlivé komponenty sestavy na sebe navazovaly následujícím způsobem: 

Lineární pumpa byla osazena 5 ml jednorázovou stříkačkou zakončenou jehlou o 

vnějším průměru 1,2 mm, která byla prodloužena PE kanylou na 12 cm. Pumpa byla 
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nastavena na rychlost dávkování stupně C10 (0,2 ml/min). Kanylou vytékal roztok 

tenzidu do objemu 8 ml destilované vody umístěné ve speciální nádobě. Do nádoby 

byla dále ponořena konduktometrická cela a magnetické míchadlo. Nádoba byla 

umístěna do termostatovacího pláště vyhřívaného připojeným termostatem. Teplota 

vody v plášti byla nastavena na teplotu vyšší, než byla předpokládaná Kraftova 

teplota nejvyššího člena homologické řady tenzidu, které měly být testovány. 

Termostatovací plášť byl posazen na pracovní desku míchačky, která zabezpečovala 

okamžité promíchání vznikajícího roztoku, díky magnetickému míchadlu. 

Konduktometrická cela byla připojena ke konduktometru, který byl propojen s PC. 

Konduktometr byl za provozu ovládán programem Star Plus Navigator, který 

umožňoval kontinuální sběr dat. 

 

4.5.4. Vlastní postup měření CMC 

 Injekční stříkačka byla naplněna roztokem tenzidu a vložena do pracovního 

prostoru lineární pumpy. Koncentrace tenzidu byla odhadnuta z hodnot CMC 

strukturně blízkých již testovaných látek (soli benzalkonia). PE kanyla byla ponořena 

na dno nádoby s destilovanou vodou a bylo spuštěno míchání. Na PC byl nastaven 

program Star Plus Navigator a v něm programová sekvence Continuous 

measurement. Dále byla nastavena celková doba měření (20 minut), interval 

odečítání dat (3 s) a rozsah měřených vodivostí. Po té bylo odstartováno měření a 

spuštěna lineární pumpa. Měření bylo ukončeno spotřebováním titračního roztoku ve 

stříkačce, nebo pokud byl na křivce jasně patrný zlom a obě lineární ramena titrační 

křivky byla zhruba stejně dlouhá. 

 

4.5.5 Výpočet CMC 

 Data naměřená v programu Star Plus Navigator byla zkopírována do 

programu MS Excel. V MS Excel byla pak provedena transformace časové osy na 

koncentrační osu podle parametrů definujících měření (startovní objem destilované 

vody v kádince, koncentrace titračního roztoku tenzidu, rychlost dávkování roztoku). 

V dalším kroku byla titrační křivka rozdělena na tři části – dolní rameno, oblast zlomu 

a horní rameno. Ramena (obě lineární části křivky) byla proložena přímkou, u které 

MS Excel vypočítal rovnici přímky a koeficient determinace, přičemž každé rameno 
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obsahovalo minimálně 50 experimentálních dvojic koncentrace/vodivost. Ze 

získaných rovnic přímek byl vypočten jejich průsečík na ose x (koncentrační osa), 

který odpovídal právě hodnotě CMC. 

 

 

Graf 2: Odečtení hodnoty CMC na ose x proložením průsečíku dvou přímek. 

 

Výsledky: 

 N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-alkylamonium-bromidy  

Počet C alkylu Koncentrace titračního 

roztoku [mol.l
-1

] 

CMC [mol.l-1] log CMC 

10 0,250 0,0167 -1,7773 

12 0,150 0,0042 -2,3746 

14 0,020 0,0014 -2,8571 

16 0,015 0,0007 -3,1383 

18 0,015 0,0002 -3,6716 

y = 33923x + 9,627
R² = 0,9992

y = 16054x + 67,271
R² = 0,9622
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 3-hydroxy-1-alkylpyridinium-bromidy 

Počet C alkylu Koncentrace titračního 

roztoku [mol.l
-1

] 

CMC [mol.l-1] Log CMC 

10 0,250 0,0575 -1,2402 

12 0,150 0,0165 -1,7825 

14 0,020 0,0042 -2,3778 

16 0,015 0,0011 -2,9706 

18 0,015 0,0003 -3,5287 

 

 4-hydroxyiminomethyl-1-alkylpyridinium-bromidy 

Počet C alkylu Koncentrace titračního 

roztoku [mol.l
-1

] 

CMC [mol.l-1] Log CMC 

10 0,250 0,0472 -1,3256 

12 0,150 0,0114 -1,9440 

14 0,020 0,0025 -2,6014 

16 0,015 0,0008 -3,1029 

18 0,015 0,0002 -3,6635 
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4.6. Měření kinetiky micelárně katalyzovaných hydrolýz  

4.6.1. Testované látky 

 Pro měření kinetiky hydrolýz byly použity látky ze všech tří homologických řad 

uvedených v syntetické části, vždy však jen členy od C14 do C18, u nichž byla 

očekávána nejvyšší hydrolytická aktivita, vzhledem k dosud prováděným měřením 

strukturně obdobných látek a zvoleným substrátům. 

 

 Jako substráty byly zvoleny p-nitrofenylkaprylát a p-nitrofenylkaprát, jejichž 

lipofilita je blízko k testovaným tenzidům a u nichž se předpokládá dostatečná 

rychlost průběhu reakcí. 

4.6.2. Nastavené podmínky  

 Pro optimální časový průběh hydrolytických reakcí byly nastaveny podmínky: 

teplota 50 °C (pomocí termostatu) k zajištění dosažení Krafftovy teploty nejvyšších 

testovaných členů homologických řad zkoušených látek a pH 10 k urychlení reakcí 

přítomností dostatečného množství OH- skupin. Hodnoty pH bylo dosaženo pomocí 

karbonátového pufru. 

4.6.3. Princip stanovení kinetiky hydrolýz 

  Pro stanovení kinetiky hydrolytických reakcí byla zvolena fotometrická 

metoda, při níž byla pozorována změna absorbance roztoku v čase. 

4.6.4. Postupy a metodiky 

 Výpočet rychlostních konstant 

Naměřené údaje o změnách absorbance uložené v paměti fotometru byly 

převedeny do MS Excel a z nich pak vypočítána rychlostní konstanta pseudoprvního 

řádu Guggenheimovou metodou. [27]  

Uvedený postup vychází z předpokladu platnosti rovnice: 

)exp(AexpAA
)tk(

t

)tk(

ttt
pozpoz 





  ,     

kde:    At+Δt = absorbance v čase t+Δt 

At = absorbance v čase t  

Exp   = základ přirozeného logaritmu 

kpoz = pozorovaná rychlostní konstanta  
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Δt = časový interval mezi dvěma po sobě následujícími měřeními  

At = absorbance v čase t = nekonečno 

 

 Tento vztah je rovnicí přímky se směrnicí exp(-kpoz*Δt) a absolutním členem 

At *(1-exp(-kpoz*Δt)). Data získaná při měření byla v MS Excel vepsána do dvou 

sloupců, přičemž druhý sloupec byl posunut časově o jednu hodnotu Δt  vpřed. Takto 

vynesená data byla vzata do bloku a zobrazena v bodovém grafu typu XY. 

Zobrazenými body byla proložena spojnice trendu s rovnicí regrese a hodnotou 

spolehlivosti. Získané směrnice z rovnice regrese byly využity k výpočtu rychlostní 

konstanty ze vztahu exp(-kpoz*Δt). 

 

 Měření kinetiky micelárně katalyzovaných hydrolýz p-nitrofenylalkanoátů 

Byly připraveny roztoky p-nitrofenylkaprylátu a p-nitrofenylkaprátu v acetonu 

oba v koncentraci 10-2 mol.l-1. 

 

Roztoky všech tenzidů vybraných k proměření byly připraveny rozpuštěním 

v destilované vodě v koncentraci 10-2 mol.l-1, ze které pak byly naředěny 

koncentrační řady v rozestupu jednoho řádu vždy od 10-2 až po 10-6 mol.l-1, 

koncentraci 10-1 mol.l-1 nebylo za daných podmínek možné změřit, vzhledem 

k přesycenosti vznikajícího roztoku.  

 

Karbonátový pufr 0,05 mol.l-1 byl připraven rozpuštěním 7,15 g uhličitanu 

sodného dekahydrátu v 0,5 l vody. Na titrátoru pak bylo upraveno pH na 

požadovaných deset pomocí zředěné kyseliny chlorovodíkové. 

 

Konečná směs vkládaná do kyvety fotometru byla tvořena 250 l 

karbonátového pufru, 250 l roztoku tenzidu dané koncentrace a 10 l roztoku 

substrátu v acetonu, přičemž kyveta, pufr a roztok tenzidu byly předem 

vytemperovány na 50 °C. 

 

Samotné měření ve fotometru bylo prováděno ve vytemperovaném držáku 

kyvet rovněž na teplotu 50 °C. 
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Měření změn absorbance v roztoku v kyvetě bylo prováděno v programu 

Vision Pro při 410 nm, použité kyvety měly optickou dráhu 1 cm. 

 

Průběh změn absorbance v závislosti na čase byl pozorován do okamžiku, 

kdy se hodnoty absorbance začaly asymptoticky blížit ke svému maximu – růst 

hodnot byl v dále přibývajícím čase minimální nebo nulový. 

 

4.6.5. Výsledky 

- hodnoty rychlostních konstant a poločasů při reakční teplotě 50 °C a pH= 10 

=> k= rychlostní konstanta [min-1], T1/2= poločas reakce [min] 

 

 N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-tetradecylamonium-bromid 

Koncentrace 

tenzidu 

[mol.l-1] 

p-nitrofenylkaprylát p-nitrofenylkaprát 

 

k T1/2 k T1/2 

10-6 0,0871 8,07 0,0030 231,22 

10-5 0,0857 8,08 0,0056 123,95 

10-4 0,0859 7,96 0,0134 51,90 

10-3 0,3072 2,26 0,1977 3,51 

10-2 0,1090 6,36 0,3801 1,82 

 

 

 N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-hexadecylamonium-bromid 

Koncentrace 

tenzidu  

[mol.l-1] 

p-nitrofenylkaprylát p-nitrofenylkaprát 

 

k  T1/2 k T1/2 

10-6 0,0752 9,22 0,0060 115,35 

10-5 0,1214 5,71 0,0018 384,91 

10-4 0,0813 8,52 0,0632 10,97 

10-3 0,4352 1,59 0,3518 1,97 

10-2 0,5005 1,38 0,4662 1,49 
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 N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-oktadecylamonium-bromid 

Koncentrace 

tenzidu  

[mol.l-1] 

p-nitrofenylkaprylát p-nitrofenylkaprát 

 

k  T1/2 k T1/2 

10-6 0,0104 20,93 0,0074 93,84 

10-5 0,0394 11,00 0,0052 133,47 

10-4 0,0632 10,97 0,0329 21,05 

10-3 0,4867 1,42 0,4023 1,72 

10-2 0,5626 1,23 0,8198 0,85 

 

 

 3-hydroxy-1-tetradecylpyridinium-bromid 

Koncentrace 

tenzidu  

[mol.l-1] 

p-nitrofenylkaprylát p-nitrofenylkaprát 

 

k  T1/2 k T1/2 

10-6 0,0957 7,24 0,0199 34,83 

10-5 0,0727 9,54 0,0080 86,82 

10-4 0,0552 12,55 0,0060 115,70 

10-3 0,1870 3,71 0,0842 8,23 

10-2 0,1979 3,50 0,1873 3,70 

 

 

 3-hydroxy-1-hexadecylpyridinium-bromid 

Koncentrace 

tenzidu  

[mol.l-1] 

p-nitrofenylkaprylát p-nitrofenylkaprát 

 

k  T1/2 k T1/2 

10-6 0,0842 8,23 0,0011 630,13 

10-5 0,0804 8,63 0,0066 105,21 

10-4 0,0804 8,63 0,0219 31,68 

10-3 0,1888 3,67 0,5181 1,34 

10-2 0,8163 0,85 0,8198 2,60 
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 3-hydroxy-1-oktadecylpyridinium-bromid 

Koncentrace 

tenzidu  

[mol.l-1] 

p-nitrofenylkaprylát p-nitrofenylkaprát 

 

k  T1/2 k T1/2 

10-6 0,1323 5,24 0,0012 577,62 

10-5 0,0985 7,03 0,0066 105,21 

10-4 0,0809 8,56 0,0175 39,56 

10-3 0,1892 3,66 0,1649 4,20 

10-2 0,1657 4,18 0,7365 0,94 

 

 

Měření hydrolýz p-nitrofenylalkanoátů micelární katalýzou za přítomnosti 

tenzidů řady 4-hydroxyiminomethyl-1-alkylpyridinium-bromidu nebylo za daných 

reakčních podmínek možné z důvodu vysoce alkalického prostředí pufru. Po přidání 

roztoku tenzidu do kyvety s pufrem vznikala okamžitě žlutá sraženina, která byla 

pravděpodobně způsobena elektronovým posunem na dvojných vazbách v molekule 

tenzidu jako důsledek nadměrného množství OH- skupin v připraveném pufru. 
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5. Diskuze a komentář 

5.1. Syntéza  

Pomocí metod organické syntézy byly připraveny tři řady tenzidů po sedmi 

zástupcích. První skupinou látek byly deriváty od N-fenylethyl-N,N-dimethylaminu. 

Dle procentuálních výtěžků nemůžeme usuzovat žádnou významnou strukturní 

závislost. I když byly látky připravovány s nadbytkem alkylačního činidla, vždy zůstala 

nějaká část výchozí látky nezreagovaná v reakční směsi. Důsledkem toho bylo nutné 

provádět několikanásobnou rekrystalizaci, čímž v konečné fázi došlo k viditelnému 

snížení výtěžku reakce. Nejvíce se toto projevilo u látek s délkou alkylu C8 a C14, kde 

výtěžky významně poklesly. Výtěžnost ostatních reakcí v této řadě byla zpravidla 

mezi 50-60 %. Velice podobně se jevily výtěžky i u druhé řady (substituce 3-

hydroxypyridinu). U poslední řady (4-hydroxiiminomethylpyridinu) byl viditelný 

celkový pokles výtěžku v celé řadě, oproti řadám předchozím. Toto přisuzujeme 

snížené ochotě podléhat nukleofilní substituci z důvodu objemnějšího substituentu 

(oximové skupině) na pyridinovém jádře. Cílem však nebylo dosáhnout co nejlepších 

výtěžků, ale získat čisté individuum na následné testování. Následně byly tudíž 

čistoty látek ověřovány pomocí zavedených analytických metod (NMR, EA a MS). 

 

5.2. Měření CMC 

5.2.1. Volba metody 

 Zvolená konduktometrická metoda pro měření kritické micelární koncentrace 

byla vhodná zejména díky časové nenáročnosti experimentů, relativně nenákladného 

vybavení, malé spotřeby tenzidů pro jednotlivé pokusy a možnosti zpracování 

výstupních dat v MS Excel. 

 

5.2.2. Zhodnocení výsledků 

Naměřené hodnoty byly porovnány s již známými hodnotami CMC strukturně 

podobných látek, jako jsou soli benzalkonia [28] nebo soli 1-alkylpyridinia. [10] Byla 

potvrzena závislost CMC na délce alkylu ve smyslu snižující se CMC s růstem počtu 

uhlíku v alkylu. (viz graf 3) 
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Graf 3. Závislost log cmc (osa y) na délce alkylu (osa x) 
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5.3. Kinetika micelárně katalyzovaných hydrolýz  

5.3.1. Zpracování dat 

Guggenheimova metoda je vhodná pro zpracování jakýchkoliv kinetických dat, 

která pochází z reakcí prvního nebo pseudoprvního řádu.  

Velkou výhodou této metody je, že pomocí ní lze zpracovat i data, která 

nemají zaznamenaný počátek ani konec reakce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o metodu linearizační, slouží kontrola linearity 

dat při výpočtu též jako kontrola zachování předpokládaného mechanismu reakce. 

Metoda je výhodná i z hlediska získávání dat postupy lineární regrese, je tedy 

využitelná např. v prostředí MS Excel a nevyžaduje speciální programové vybavení. 

 

5.3.2. Zhodnocení hydrolytické účinnosti 

 Hydrolýza p-nitrofenylalkanoátů v premicelárních  koncentracích tenzidu 

Měření kinetiky hydrolýz substrátů bylo prováděno v rozsahu koncentrací 

tenzidů od 10-6 po 10-2 mol.l-1 lišícími se vždy o jeden řád. 

 

Vzhledem k nejnižší hodnotě CMC u testovaných látek (2*10-4 u N-fenylethyl-

N,N-dimethyl-N-oktylamonium-bromid) je zřejmé, že rychlostní konstanty tří 

nejnižších koncentrací byly dány pouze spontánní hydrolýzou způsobenou pH a 

teplotou prostředí a působením neagregovaných molekul tenzidů. 

 

Z uvedených tabulek také vyplývá, že substrát s nižším počtem uhlíků v alkylu 

p-nitrofenylkaprylát byl obecně náchylnější k hydrolýze v daném prostředí 

v premicelárních koncentracích tenzidů => rychlostní konstanty hydrolýz p-

nitrofenylkaprylátu měli celkově nižší hodnoty. 

 

 Hydrolýza p-nitrofenylalkanoátů v micelárním prostředí 

Při překročení CMC byl jasně viditelný nárust rychlostních konstant, tento skok 

byl pozorován vždy kolem hodnoty koncentrace 10-3 mol.l-1. 

 

 U některých dvojic tenzid/substrát (např. 3-hydroxy-1-tetradecylpyridinium-

bromid/p-nitrofenylkaprát i kaprylát; N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-tetradecylamonium-
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bromid/rovněž oba substráty) došlo ke znatelnému nárůstu již v nižších 

koncentracích než CMC. Nesoulad byl tvořen pravděpodobně tím, že hodnoty CMC 

(využité ke srovnávání) byly měřeny při neutrálním pH a v roztocích s nulovou 

solností, zatímco reakční směs byla tvořena 0,05 mol.l-1 roztokem uhličitanu sodného 

s pH 10. 

 

 Dále bylo očekáváno, že závislost mezi hodnotami hydrolytických rychlostních 

konstant a koncentrací tenzidu se bude řídit Menger – Portnoyovou rovnicí, která je 

obdobou Michaelisovy rovnice v enzymologii. [18] 
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 , kde:  

 

k0 = rychlostní konstanta spontánní hydrolýzy 

 kmax = limitní rychlostní konstanta při CT =  

 K = disociační konstanta komplexu micela – substrát 

 N = agregační číslo (počet molekul tenzidu v jedné micele) 

 CT = koncentrace tenzidu 

 CMC = kritická micelární koncentrace 

 

 U několika dvojic tenzid/substrát však průběh funkce neměl asymptotický 

charakter, ale vznikala křivka s výrazným maximem. U proměřovaných látek v této 

práci se tento jev se vyskytoval nezávisle na délce alkylu tenzidu, či substrátu. 
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Graf 4: Průběh funkce s maximem hodnoty rychlostní konstanty. 

 

 

Tento jev vysvětlil roku 1973 Bunton. [15] 

Bunton vychází z předpokladu, že při vysokých koncentracích kationického 

tenzidu vznikají micely, které z důvodu svého nadbytku neobsahují substrát, avšak 

díky svému kladně nabitému povrchu též poutají anionty z roztoku, tyto anionty 

poutané na micely bez substrátu se pak nezapojují do hydrolýzy. Vzrůstající 

koncentrace tenzidů tedy ztrácí svůj efekt. 

 

Aby bylo dále možno použít k popisu těchto hydrolýz Menger – Portnoyovu 

rovnici, doplnil ji Bunton o kvadratický člen ve jmenovateli:  
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 Doplněním rovnice o kvadratický člen se rovnice stává principiálně i funkčně 

shodnou s rovnicí Haldaneovou, která v enzymologii popisuje inhibici enzymu 

nadbytkem substrátu. [29] 
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Absolutní hydrolytická výkonnost dvojic tenzid/substrát 

 Nejvyšší dosažené hodnoty rychlostních konstant bez ohledu na výchozí 

hodnoty rychlostních konstant spontánní hydrolýzy. 

 

 V tabulce jsou uvedeny pouze dvojice, jejichž poločas byl zkrácen na méně 

než 1 minutu (rychlostní konstanta > 0,7) 

tenzid substrát kpoz [min-1] 

FEA, C18 p-nitrofenylkaprát 0,85 

3-OH-Py, C16 p-nitrofenylkaprylát 0,73 

3-OH-Py, C18 p-nitrofenylkaprát 0,85 

 

Z tabulky vyplývá, že nejúspěšnější byly zejména tenzidy s nejdelšími alkyly 

v kombinaci se substrátem s alkylem C10. Poločasu pod jednu minutu dosáhla i sůl 3-

hydroxypyridinia s C16 alkylem v kombinaci se substrátem C8. 

 

Relativní hydrolytická výkonnost dvojic tenzid/substrát 

 V tomto hodnocení se bere v úvahu výchozí rychlostní konstanta spontánní 

hydrolýzy. Sledovaným parametrem je zde poměr mezi nejvyšší dosaženou 

hodnotou rychlostní konstanty a konstantou spontánní hydrolýzy. Za úspěšné byly 

považovány dvojice, kde došlo k více než desetinásobnému zrychlení reakce oproti 

stavu bez tenzidu. 

 

 Z tabulek uvedených ve výsledkové části měření kinetiky micelárně 

katalyzovaných hydrolýz lze vyčíst, že více než desetinásobného urychlení dosáhly 

všechny tenzidy s p-nitrofenylkaprátem, ale pouze N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-

oktadecylamonium-bromid se substrátem p-nitrofenylkaprylátem, což bylo způsobeno 

tím, že tento substrát podléhal dostatečně rychlé hydrolýze jen působením 

alkalického prostředí pufru, takže přídavek tenzidu neměl na rychlost reakce již 

takový vliv. 

 

 Oproti hodnocení absolutní výkonnosti se zde významně uplatnily i tenzidy se 

čtrnáctiuhlíkovým alkylem opět zejména u substrátu s vyšším počtem uhlíků v alkylu. 



63 

 

 Celkově nejvyššího urychlení hydrolýzy dosáhla dvojice 3-hydroxy-1-

oktadecylpyridinium-bromidu s  p-nitrofenylkaprátem, kdy micelárně katalyzovaná 

reakce proběhla více než 600x rychleji oproti spontánní hydrolýze. 

 

 Vliv pH prostředí na rychlost průběhu reakce 

Pro porovnání bylo provedeno měření rychlosti hydrolýzy při nižším pH 

roztoku. Pufr byl na titrátoru doplněn ředěnou kyselinou chlorovodíkovou na pH= 8. 

Z již změřených látek při pH= 10 byl vybrán konkrétně N-fenylethyl-N,N-dimethyl-N-

hexadecylamonium-bromid v koncentraci 10-3 se substrátem p-nitrofenylkaprylátem, 

vzhledem k dostatečně vysokým hodnotám rychlostní konstanty.  

 

Snížením pH reakčního prostředí došlo k významnému zpomalení hydrolytické 

reakce (v průměru 40x). Hodnota rychlostní konstanty k= 0,4352 min-1 (při pH= 10) 

klesla při snížení na pH= 8 na pouhých 0,0106 min-1.  

 

Tento jev je vysvětlován podstatným snížením koncentrace OH- skupin 

v roztoku, které mají zásadní vliv na rychlost průběhu alkalické hydrolýzy daných 

substrátů v premicelárních i micelárních koncentracích tenzidu. [30] 

 

 Vliv přítomnosti inertní soli na rychlost průběhu reakce 

Pro další porovnání byl sledován vliv zvyšující se koncentrace inertní soli (zde 

NaCl) na rychlost průběhu reakce. Do pufru o pH= 10 ve třech různých kádinkách 

bylo přidáno vždy takové množství soli, aby výsledný roztok po přidání roztoku 

tenzidu do kyvety s pufrem dosáhl koncentrace 0,5 mol.l-1; 1,0 mol.l-1 a 2,0 mol.l-1 

NaCl. Z předchozích měření při pH= 10 byla ze stejného důvodu vybrána stejná 

látka, jako při měření vlivu nižšího pH ve stejné koncentraci a se stejným substrátem. 

 

Výsledky: 

Koncentrace NaCl [mol.l-1] kpoz[min-1] 

0,0 0,4352 

0,5 0,1810 

1,0 0,1273 

2,0 0,1321 
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S růstem koncentrace soli v roztoku dochází k postupnému snižování hodnot 

rychlostních konstant až do určité hodnoty koncentrace soli, kdy se rychlost reakce 

již dále nesnižuje. Asymptoticky se blíží k minimu. (viz. graf 5) 

 

 

Graf 5: Závislost rychlostní konstanty na solnosti roztoku. 

 

  

Tato závislost je vysvětlována změnou poměru iontů na povrchu micely. 

(kladně nabitý povrch micel ve své blízkosti koncentruje záporně nabité ionty okolí). 

V tomto případě jsou ionty OH- na povrchu micely, které jsou zodpovědné za 

hydrolýzu substrátu, vytěsňovány ionty Cl-, které tímto způsobem hydrolýze brání – 

dojde ke zpomalení reakce. V okamžiku, kdy koncentrace Cl- iontů v roztoku je 

natolik vysoká, že vytěsní maximum hydroxylových iontů, pak další zvyšování 

koncentrace Cl- nevede k dalšímu snižování reakční rychlosti. [31] 
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6. Závěr 

6.1. Syntéza  

Byly připraveny tři řady povrchově aktivních látek s kvartérním dusíkem. Látky 

byly připraveny za použití nukleofilní substituce relativně jednoduchou syntézou. 

Časově náročnější se u několika zástupců projevovala následná purifikace, vzhledem 

k amfifilitě látek. Každá řada obsahovala 7 členů, kteří se lišili délkou alkylového 

řetězce. Čistota všech připravených látek byla potvrzena analýzami NMR, EA a MS. 

Látky byly následně použity na měření jejich předpokládaných vlastností.  

 

6.2. Měření CMC 

Z výsledků je patrné potvrzení Traubeho pravidla, že s narůstající délkou 

alkylového řetězce dochází ke snižování hodnot kritické micelární koncentrace. Další 

strukturní závislosti ovlivňující hodnotu CMC, např. změny základu (hydrofilní části), 

nebyly ve významné míře prokázány. Zjištěné hodnoty CMC měly zásadní význam 

pro stanovení koncentračního intervalu pro měření hydrolytických aktivit pomocí 

micelární katalýzy, které byly předmětem další části diplomové práce. 

 

6.3. Kinetika micelárně katalyzovaných hydrolýz  

 Z naměřených hodnot rychlostních konstant byla zjištěna stoupající 

hydrolytická účinnost s růstem počtu uhlíků alkylu u obou typů zkoumaných látek, 

které bylo možné tímto způsobem měřit. Struktura hydrofilní části tenzidu v 

případě této práce neměla na rychlost hydrolýzy významný vliv. Dále bylo zjištěno, že 

přítomnost inertní soli i prostředí nižšího pH výrazně zpomalují průběh reakce. 
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