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Abstrakt 

 

Předkládaná práce se zabývá syntézou sloučeniny (3-brompropyl)-2,5-bis{5-

(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-yl)-2-thienyl}-3-thienylacetát. Jako základní stavební kámen byla 

použita komerčně dostupná látka kyselina 3-thienyloctová, z níž vycházely následující 

syntetické kroky zahrnující esterifikace, bromace, borylace a v neposlední řadě Suzuki 

coupling. 

 

Dále se předkládaná práce zabývá tématikou komplexace syntetizovaného 

oligomeru se zinečnatými kationty, zahrnuty jsou také UV-VIS spektra a emisní spektra 

fluorescence titrační řady. 
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Abstract 

 

In this thesis the synthesis of (3-bromopropyl) 2,5-bis{5-(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-

yl)-2-thienyl}-3-thienylacetate is reported. As a basic building block it was used  

3-thienylacetic acid which is commercially available. The first synthetic sub-step was 

based on this compound and next synthetic sub-steps included esterification, bromination, 

borylation or Suzuki coupling. 

 

Complexation of synthetized oligomer with zinc cations is also reported, there are 

included UV-VIS spectra and fluorescent emission spectra of titration range. 
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1.  Seznam zkratek 
 

tpy, terpyridin – 2,2´:6´2´´-terpyridin 

terthiofen – 2,2´:5´,2´´-terthiofen 

NMR – nukleární magnetická rezonance 

NBS – N-bromsukcinimid 

glym – 1,2-dimetoxyethan 

dtbpy - 4-4´-di-tert-butyl-2,2´-dipyridyl 

HBPin – 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan 

GC – plynová chromatografie 

SEC – gelová permeační chromatografie (size-exclusion chromatography) 

IR – infračervená spektroskopie 

THF - tetrahydrofuran 
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2. Úvod 
 

Výzkum v oblasti makromolekulární chemie se v posledních letech zabývá 

vodivými polymery. Stavební kostrou takového polymeru je systém π-konjugovaných 

vazeb, který je v ideálním případě složen z mnoha p-orbitalů, ve kterých se mohou 

elektrony delokalizovat přes celou délku polymerního řetězce. Příkladem takového 

materiálu může být polythiofen, polyacetylen či polyfenylen. 

V oblasti spotřební mikroelektroniky je použití vodivých polymerů místo 

anorganických polovodičů jednoznačně výhodnější. Vodivé polymery jsou totiž lépe 

zpracovatelné, což umožňuje výrobu mikroelektroniky pomocí tiskařské technologie, která 

je ekonomicky nenáročná. Jediná nevýhoda vodivých polymerů je menší odolnost vůči 

vysokým teplotám, což však vytváří potencionální možnosti jednoduché recyklace. 

Vodivé polymery jsou také ve velké míře využívány díky svým zajímavým 

fotofyzikálním vlastnostem, které mají souvislost se systémem konjugovaných vazeb. 

Klíčovou optickou vlastností je elektroluminescence, které se využívá v OLED (Organic 

light emitting diodes) aplikacích. Tyto diody emitují nejen viditelné světlo, ale i 

ultrafialové a infračervené, a oproti LED diodám mají vyšší intenzitu záření, což umožnuje 

vytvářet tenčí přístroje s vyšším rozlišením, nehledě na ekonomickou výhodnost OLED 

diod. Nevýhodou těchto materiálů je jejich nerozpustnost ve vodě, takže je nutné při jejich 

zpracovávání používat organická rozpouštědla. 

Tato práce se zabývá syntézou oligomerní jednotky, která může být dále 

komplexována s kovy za vzniku supramolekulárního vodivého polymeru. 
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3.  Literární přehled 
 

3.1 Supramolekulární chemie 
 

3.1.1  Supramolekulární polymery 
Supramolekulární polymery můžeme definovat jako řadu jednotlivých 

monomerních jednotek, které jsou mezi sebou vázány nekovalentními interakcemi.[1] 

Vysoká specifita a reversibilita těchto vazeb zajišťuje, že polymery jsou v každé chvíli 

tvořeny za podmínek termodynamické rovnováhy. Díky tomuto jevu je délka řetězce 

závislá na síle nekovalentní vazby, na koncentraci monomeru a na teplotě.[2] Aby tyto 

zákonitosti platili, musí být možné otevření vazebného místa a následné uzavření s jinou 

monomerní jednotkou. 

Zpravidla jsou tyto nekovalentní interakce označovány jako interakce hostitel–host 

(Obr. č 1). Hostitel je definován jako molekulární subjekt vlastnící konvergentní (sbíhající) 

vazebná místa, je jím většinou enzym či syntetická cyklická sloučenina vlastnící značnou 

centrální dutinu. Host je poté definován jako molekulární subjekt vlastnící divergentní 

(rozbíhavá) vazebná místa, může jím být např. jednoatomový kation, jednoduchý 

anorganický anion, iontový pár či složitější molekuly jako jsou hormony, feromony atd. 

Jako vazebné místo se bere oblast hostitele či hosta, která je schopná zúčastnit se 

nekovalentní interakce.[3] 

 

 

Obr. č. 1. – Supramolekulární chemie
[3]
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3.1.2 Vazebná konstanta 
Mírou termodynamické stability komplexu hostitel–host v daném rozpouštědle za 

dané teploty je vazebná konstanta K, která je hlavním ukazatelem pro zjišťování afinity 

komplexu hostitel–host. Při zanedbání aktivitního koeficientu je vazebná konstanta 

definována jako rovnovážná konstanta následující reakce (M je kov a L je ligand):[3] 

M(H2O)n
m+ + L ↔  MLm+ + nH2O (1) 

[ ]
( )[ ] [ ]LOHM

ML

2 ⋅
=

+

+

m

n

m

K  (2) 

Vysoké hodnotě vazebné konstanty tudíž odpovídá vysoká rovnovážná koncentrace 

vázaného kovu [ ]+mML , a tudíž je komplex MLm+ více stabilní než komplex M(H2O)n
m+. 

Pro zjišťování vazebná konstanty K se dá v principu použít jakákoli metoda,  

při které se dá určovat koncentrace jednotlivých složek, např. potenciometrická titrace, 

fluorescenční titrace, dále titrace monitorovaná pomocí nukleární magnetické rezonance či 

UV-VIS spektroskopie.[4] 

 

3.1.3 Chelatační efekt 
Chelatační efekt je znám z koordinační chemie a souvisí se skutečností, že 

komplexy kovů a bidentátních ligandů jsou více stabilní než komplexy kovů a strukturně 

podobných monodentátních ligandů[5]. Jako příklad si můžeme uvést oktaedrický komplex 

niklu s amoniakem [Ni(NH3)6]
2+ a s ethylendiaminem [Ni(en)3]

2+, přičemž stabilita 

komplexu s ethylendiaminem je více než 108krát vyšší než stabilita komplexu 

s amoniakem (log K(3) = 8,76).
 [6] 

[Ni(NH3)6]
2+ + 3 NH2CH2CH2NH2 → [Ni(NH2CH2CH2NH2)3]

2+ + 6 NH3 (3) 

Stabilita chelatovaného komplexu v roztoku je závislá jak na termodynamických 

podmínkách, tak na kinetických. Z termodynamického hlediska reakce (3) produkuje více 

volných částic, čímž se zvyšuje entropie tohoto systému. To podporuje stabilitu komplexu 

niklu a ethylendiaminu. Z kinetického hlediska je komplex s ethylendiaminem také 

stabilnější, protože při zániku jedné vazby mezi niklem a ethylendiaminem vzniká volné 

vazebné místo, na které se může vázat nějaký monodentátní ligand či znovu zpět 

ethylendiamin. Druhá možnost je výhodnější díky stérickému bránění ethylendiaminu 

jinému ligandu, což zárověň způsobuje vyšší okamžitou koncentraci ethylendiaminu poblíž 

vazebného místa.[3] 
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3.2 Nekovalentní interakce 
 

3.2.1 Vodíková vazba 
Vodíkové vazby mají velmi zásadní vliv na vlastnosti jednotlivých látek. To je 

možné ilustrovat na vodě, která má díky vodíkovým vazbám O···H bod varu 100 °C, tedy  

o 160 °C více než těžší sulfan.[7] Tyto interakce vznikají převážně mezi vodíkem a atomem 

s vysokou elektronegativitou, např. kyslík či dusík, a jsou velmi důležité 

v supramolekulární chemii, neboť jsou zodpovědné za celkový tvar molekul. Charakter 

vodíkových vazeb může být velmi rozdílný a můžeme je podle vlastností rozdělit na tří 

různé skupiny [3], což ilustruje Tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1  – Vlastnosti vodíkových vodíkových vazeb (H··B) [3] 
 

Typ vodíkové vazby Silná Střední Slabá 

Charakter vazby spíše 

kovalentní 

spíše 

elektrostatická 

elektrostatická 

Vazebná energie (kJ·mol-1) 60-120 16-60 < 12 

Délka vazby (Ǻ) 1,2 – 1,5 1,5 – 2,2 2,2 – 3,2 

Příklad HF komplexy Alkoholy C–H vodíkové 

vaz. 

 

3.2.2 π−π interakce 
π−π interakce se vytvářejí mezi dvěma a více aromatickými kruhy, často v situaci, 

kdy jeden kruh je elektronově bohatý a druhý právě naopak. Tyto interakce můžeme 

rozdělit na tzv. face-to-face interakce a na edge-to-face, rozdíl ve struktuře ilustruje 

následující Obr. č. 2 
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Obr. č. 2 – Face-to-face a edge-to-face komplexy 
[1] 

 

Face-to-face interakce jsou např. zodpovědné za to, že grafit je kluzký na omak a 

hojně využíván jako mazadlo. Edge-to-face interakce jsou v podstatě slabé vodíkové vazby 

mezi jedním aromatickým kruhem s mírným deficitem elektronů, který má koncový atom 

vodíku, a druhým elektronově bohatým kruhem.  

 

3.2.3 Hydrofobní efekt 
Hydrofobní efekt je obecně pozorovaná tendence nepolárních látek shlukovat se 

v polárních rozpouštědlech. Tento efekt si můžeme přiblížit na příkladě směsi vody a 

minerálního oleje. Jednotlivé molekuly vody jsou vzájemně velmi silně poutány 

nekovalentními interakcemi (vodíkové vazby), přičemž vytváří přírodní seskupení 

jednotlivých molekul minerálního oleje.  

Hydrofobní efekt je velice důležitý v biologických systémech pro vytváření struktur 

proteinů či polynukleotidů. Také se projevuje ve vazbě host–hostitel, kde hostem je 

organická látka a hostitel je cyklodextrin či cyklofan ve vodě. Entalpický hydrofobní efekt 

zde zahrnuje výměnu molekul vody v hostitelské dutině za hosta. Protože hostitelské 

dutiny jsou často hydrofobní, tudíž voda uvnitř této dutiny neinteraguje s jejími zdmi, což 

zvyšuje energii tohoto systému. Pokud je voda uvnitř dutiny přemístěna vně, jsou tyto 

molekuly stabilizovány pomocí interakcí s dalšími molekulami vody a energie systému 

klesá. Entropický hydrofobní efekt vyplývá z faktu, že dvě organické molekuly (host a 

hostitel) ve vodném roztoku vytváří dvě díry ve struktuře vody, po vzniku komplexu  

host–hostitel dochází k menšímu narušení struktury vody, a tím pádem i k entropickému 

přírůstku, který vede ke snížení energie systému.[3] Tento proces je schematicky znázorněn 

na Obr. č. 3. 
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Obr. č. 3 – Vznik komplexu host–hostitel ve vodném roztoku 
[3] 

 

3.2.4 Interakce kov−ligand 
Povaha interakce kov−ligand má značný vliv na mechanické vlastnosti vzniklého 

polymeru a v této souvislosti je nejdůležitějším parametrem vazebná konstanta. Vzhledem 

ke skutečnosti, že většina aplikací vyžaduje vysoký stupeň polymerizace, přičemž další 

zvýšení koncentrace již není možné (např. díky nedostatečné rozpustnosti), je nutná 

kontrola vazebné síly. Pro zvýšení vazebné konstanty K se může využít kombinace 

několika navzájem propojených vazebných míst, např. použití chelátových ligandů či 

multivalentních kovových iontů. [2] 

 

3.2.5 Nekovaletní interakce v polymerech 
Pro stupeň polymerizace DP supramolekulárních polymerů platí následující vztah: 

                                                          DP ~ (K·[M])1/2    (4) 

kde K je vazebná konstanta a [M] je koncentrace monomeru. [2]  Z toho vyplývá, že pro 

dosažení relativně vysoké hodnoty polymerizačního stupně je nutná vysoká koncentrace 

monomeru [M] a vysoká hodnota vazebné konstanty K. Pro mezimolekulární interakce je 

kombinace vysokých vazebných konstant a reversibility složitá, neboť teoreticky jsou tyto 

veličiny protichůdné (vysoká hodnota vazebné konstanty znemožňuje reversibilitu), a proto 

je nutné zjištění termodynamické a kinetické stability kovových ligandů při jejich výběru.   

Ideální kombinací je komplex s vysokou termodynamickou stabilitou a vysokou 

kinetickou labilitou.[8] Tato kombinace zaručuje tvorbu vysokomolekulárního polymeru. 



15 
 

Při mnohočetném výskytu nekovalentních interakcí v supramolekulárních 

polymerech se jednotlivé příspěvky sčítají a jejich celkový účinek v makromolekulách 

může být větší než by bylo v případě klasické vazby. 

 

3.2.6 Vazba pyridin−kov 
Pyridinová jednotka je ligand, který může být použit pro tvorbu lineárních 

koordinačních polymerů, zároveň se také používá pro tvorbu 1D, 2D a 3D struktur 

v pevném stavu. Nicméně monodentátní interakce pyridin−kov není dostatečně silná  

pro vytvoření materiálu se supramolekulárními vlastnostmi. Těchto vlastností může být 

dosaženo při použití velmi vysoké koncentrace nebo při přítomnosti přídatných π−π 

interakcí. 

Craig a kol. publikovali studii tykající se polymerních systémů obsahujících 

koordinační vazbu pyridin−palladium, ve které popisují, že disociační dynamika může být 

zesílena nezávisle na vazebné konstantě K. To je způsobeno změnou substituentů 

aminoskupiny vázané na centrální palladium.[9] 

Koordinace pyridinových ligandů na stříbrné kationty nabízí možnost spojení dvou 

ligandů lineárně. Tyto interakce jsou často využívány pro tvorbu 1D anorganických 

pevných koordinačních polymerů, protože reprezentují zajímavou topologii.  

 

 

 

Obr. č. 4 – Příklad polymeru obsahující vazbu pyridin−kov 
[2] 

 

3.2.7 Vazba bipyridin−kov 
Cestou pro získání vyšší vazebné konstanty ve zředěných roztocích je již 

zmiňovaný chelatační efekt. Nejjednodušším používaným ligandem, který využívá 

chelatačního efektu, je 2,2´−bipyridin.  
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Mallouk a spol. vyrobili a koordinační polymer, kde jako ligand byl použit 2,2´-

bipyridin a jako centrální kov bylo použito ruthenium (Obr. č 5). Tento polymer poté 

použili na přípravu diody, jejíž elektrody byly na bázi oxidu titaničitého. [10] 

 

 

Obr. č. 5 – Polymer syntetizovaný Malloukem a spol., kde jako ligand vystupuje 2,2´-

bipyridin
[10] 

 

3.2.8 Vazba terpyridin−kov 
 Dalším hojně využívaným ligandem je 2,2´:6´,2´´−terpyridin. Terpyridin má oproti 

bipyridinu  vyšší hodnotu vazebné konstanty a jeho další výhodou je, že díky 

oktaedrickému uspořádání komplexu nemohou vznikat izomery. Navíc se u terpyridinu 

dají snadno syntetizovat deriváty substituované ve 4´poloze, což nabízí možnost syntézy 

dokonale lineárních supramolekulárních polymerů.  

 

Tabulka č. 2 – Vazebné konstanty a další vlastnosti vybraných terpyridinových komplexů 
[2] 

 Vazebná konstanta 

K1 ve vodě (M
-1) 

Poločas života 

+2
2M(tpy) [min] 

Magnetické 

vlastnosti 

+2
2M(tpy) komplexu 

Elektr. interakce 

s tpy ligandy 

Fe2+ 7103,1 ⋅  8400 paramagnetický silná 

Co2+ 8105,2 ⋅  50 paramagnetický střední 

Ni2+ 10100,5 ⋅  610 paramagnetický střední 

Zn2+ 6100,1 ⋅  <0,1 diamagnetický slabá 
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 UV-VIS spektra komplexů terpyridinu s kovy vykazují posun absorpčních pásů 

ligandu (LC) k vyšším vlnovým délkám (Obr. č. 6 – viz str. 11). Toto platí pro všechny 

kovy, avšak posun pásu je na daném kovu závislý. Např. u komplexů Fe(II) či Ru(II) 

můžeme  pozorovat další absorpční pás (MLCT), který spadá do viditelné oblasti a je 

zodpovědný za intenzivní barvu těchto komplexů – komplex Fe(II) je sytě fialový a Ru(II) 

je rudý. [11] 

 

 

 

Obr. č. 6 – UV-VIS spektra komplexů [M(terpyridin)2]
2+

, kde M = Zn
2+

, Co
2+

, Fe
2+

 a Ru
2+ 

[11] 
 

 

Obr. č. 7. – Jednoduché bidentátní a tridentátní ligandy syntetizované Constablem a kol. 
[12] 
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Komplexace terpyridinových ligandů s centrálními atomy ruthenia Ru(II) může být 

realizovatelná dvěma jednoduchými syntetickými kroky (Obr. č. 8). Nejdříve je  

k  ethanolickému roztoku prvního terpyridinového ligandu přidán hydratovaný chlorid 

ruthenitý, přičemž meziprodukt této reakce obsahuje ruthenium v oxidačním čísle III a je 

v tomto roztoku nerozpustný a izolovatelný filtrací. Takto izolovaný ligand je pak přidán 

do ethanolického roztoku druhého ligandu obsahujícího N-ethylmorfolin.[13] 

 

 

 

Obr. č. 8 – Syntéza asymetrického komplexu [Ru(terpyridin)(terpyridin*)]
2+ [13]

 

 

3.3 Konjugované polymery 
 

3.3.1 Struktura konjugovaných polymerů 
Ve struktuře konjugovaných polymerů se pravidelně střídá jednoduchá vazba 

s dvojnou, což způsobuje delokalizaci elektronů účastnících se těchto vazeb. Tento efekt 

způsobuje možnou vodivost polymerů. Sami o sobě jsou však tyto polymery izolanty či 

polovodiče, jejich vodivost se dá zvýšit reduktivním či oxidativním dotováním. Díky 

reduktivnímu dotování jsou ve struktuře polymeru přebývající elektrony, které rapidně 

zvyšují vodivost, oxidativním dotováním naopak vznikají vodivé díry. Dotování může být 

prováděno několika technikami. Díky své snadné realizaci a nízké ceně se nejčastěji 

používá plynný doping, doping v roztoku či elektrochemický doping.[14] 
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3.3.2 Typy konjugovaných polymerů 
 

Tabulka č. 3 – Typy konjugovaných polymerů 

 

Hlavní řetězec obsahuje: Heteroatomy 

  Žádný Dusík Síra 

aromatické kruhy 
polyfenoly 
polynaftaleny 

polypyrroly 
polyaniliny  
(N mimo 
kruh) 

polythiofeny 

dvojná vazba polyacetyleny     

 

 

3.3.3 Techniky zlepšující vodivost konjugovaných polymerů 
Vodivost polymerů může být zvýšena vhodnou změnou podmínek při 

polymerizaci.  Takovou aplikací je např. polymerace acetylenu v silikonovém oleji. Princip 

výroby polyacetylenu určuje přímý vztah mezi vodivostí a jeho krystalinitou a nepřímý 

vztah mezi vodivostí a počtem sp3 orbitalů. Jestliže tato polymerace probíhá v prostředí 

silikonového oleje za pokojové teploty, vzniká nový polyacetylen, jehož kvalita je stejně 

dobrá jako standartního polyacetylenu, který se připravuje Shirakowou metodou  

při −78 °C.[14] 

 

3.3.4 Využití konjugovaných polymerů 
Vyšší ekologická stálost a možnost úpravy struktury dle potřebných vlastností 

otevírá příležitosti pro nové technologické aplikace. Některé z těchto polymerů by mohly 

nahradit kovy a polovodiče v elektrickém a elektronickém průmyslu, stejně tak jako 

v optoelektronickém průmyslu. Konkrétní technické aplikace v těchto oblastech jsou 

zachyceny níže na Obr. č. 9. 
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Obr. č. 9 – Využití konjugovaných polymerů
[14]

 

 

Konjugované polymery jsou díky své elektrické vodivosti vhodné jako katody v dobíjecích 

bateriích, jejich výhodami jsou snadná výroba a zpracovatelnost, nízká cena a nízká 

hmotnost. Tyto baterie mají dlouho životnost a mohou produkovat proudové hustoty až  

50 mA·cm–2 a energii 10 W·h·kg–1. Mezi bateriemi obzvláště vyniká lithiová, která má 

vysoké vybíjecí napětí kolem 3 V.[14]  

 

3.3.4.1 Konjugované polymery jako zdroj světla 
Konjugované polymery jako je např. polyanilin ukazují širokou škálu barev, což se 

děje díky jejich mnohačetným protonacím. Tato vlastnost vede k jejich využití při výrobě 

různých elektrochromních zařízení, jako jsou displeje či tzv. inteligentní okna. Tato okna 

mění svou barvu v závislosti na intenzitě světla a díky tomu šetří náklady na vytápění  

a klimatizaci.[14] 

 

3.3.4.2 OLED 
Při nedávných studiích bylo zjištěno, že některé konjugované polymery jsou 

elektroluminescenční, což znamená, že při průchodu elektrického proudu emituje světlo. 

Tato nová generace fluorescenčních materiálů má šanci konkurovat komerčním 

materiálům LED.  

OLED (Organic light emitting diodes) jsou diody, které jsou vyráběny 

z konjugovaných organických polymerů. OLED pracují na skoro stejném principu jako 

LED diody, kromě toho, že kladné a záporné náboje pochází z organických látek místo 
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z krystalických polovodičů. OLED emitují viditelné, ultrafialové i infračervené světlo 

s velmi vysokým jasem a z hlediska komerce jsou to slibné materiály pro výrobu tenčích, 

levnějších a lehčích přístrojů s vyšším rozlišením.[15] 

 

3.4. Konjugované polyelektrolyty 
 

3.4.1 Konjugované polyelektrolyty obecně 
Konjugované polyelektrolyty jsou definovány jako polymery, jejichž hlavní kostra 

je složena z π-delokalizovaných elektronických struktur a jejichž postranní řetězce jsou 

tvořeny iontovými substituenty.[16] Vlastnosti takovýchto materiálů jsou kombinací 

vlastností pro polyelektrolyty a konjugované polymery. Pro polyelektrolyty je známá jejich 

silná závislost fyzikálně-chemických vlastností na elektrostatických interakcích dlouhého 

dosahu[12], konjugované polymery jsou zase tuhé a mají vysoce hydrofobní charakter. 

Narozdíl od většiny neutrálních polyelektrolytů, jsou konjugované polyelektrolyty 

rozpustné i ve vysoce polárních rozpouštědlech, což otevírá jedinečné možnosti v nově 

rozvíjejících se technologiích.[16] 

 

3.4.2 Optimalizace vlastností konjugovaných polyelektrolytů 
 Nejjednodušší způsob, jak doladit optické vlastnosti těchto polymerů, je přidání 

povrchově aktivní látky. Pro takto vzniklé komplexy je charakteristická závislost jeho 

velikosti, chemického složení či konformace na koncentraci a vlastnostech dané povrchově 

aktivní látky. Jak je ukázáno na Obr. č. 10 (viz níže), pokud konjugovaný polyelektrolyt a 

povrchově aktivní látka mají opačný náboj, tak při nízkých koncentracích povrchově 

aktivní látky dochází ke zhášení fluorescence konjugovaných polyelektrolytů. Pokud je 

však koncentrace povrchově aktivní látky zvýšena nad tzv. kritickou micelární koncentraci 

(CMC), je fluorescence znovu pozorována, a to díky transformaci původně vytvořených 

polymerních agregátů v nové, ve kterých mohou být odděleny polymerní segmenty  

a povrchově aktivní látky.[16] 
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Obr. č. 10 – Interakce mezi konjugovaným polyelektrolytem a opačně nabitou povrchově 

aktivní látkou 
[16] 

 

Další možností je přidání nenabité povrchově aktivní látky, což také vede  

ke zvýšení fluorescence, avšak bez ohledu na koncentraci povrchově aktivní látky.[16] 
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4.  Cíle práce 
 

Zpracování bakalářské práce probíhalo v rámci výzkumu ve skupině Speciálních 

polymerů Katedry fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy, z čehož vyplynulo následující zadání bakalářské práce: 

 

1. syntéza (3-brompropyl)-2,5-bis{5-(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-yl)-2-thienyl}-3-

thienylacetátu a jeho prekurzorů 

 

2. proměření fotofyzikálních vlastností tohoto oligomeru 

 

3. komplexace oligomeru s Zn2+ ionty a charakterizace vlastností 
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5.  Experimentální část 
 

5.1 Použité chemikálie 
 

Reagencie 

2-thienylboronová kys. C4H5BO2S Sigma-Aldrich 95 %  

3-brompropan-1-ol C3H7OBr Sigma-Aldrich 97 %  

4´-(5-brom-2-thienyl) -2,2´:6´,2´´-terpyridin  

 C19H12N3SBr nasyntetizovaný 

4´-brom-2,2´:6´,2´´-terpyridin C15H10N3Br TCI Europe 96 % 

4-4´-di-tert-butyl-2,2´-bipyridin C18H24N2
 Sigma-Aldrich 98 % 

N-bromsukcinimid C4H4BrNO2 Sigma-Aldrich 99 % 

4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan C16H13BO2 Sigma-Aldrich 97 % 

3-thienyloctová kys. C6H6O2S Sigma-Aldrich 98 % 

thionylchlorid SO2Cl2 Sigma-Aldrich 97 % 

hexahydrát chloristanu zinečnatého Zn(ClO4)2·6H2O  

 

Všechny reagencie byly použity bez dalšího čištění. 

 

Katalyzátory 

PEPPSI-IPrTM C32H40Cl3N3Pd Sigma-Aldrich 98% 

methoxy(cyklookta-1,5-dien)iridium(I) dimer 

 [Ir(OCH3)(C8H12)]2 Sigma-Aldrich  

 

Rozpouštědla 

dichlormethan   CH2Cl2  čistý, p.a  Lachner 

1,4-dioxan   C4H8O2  čistý, p.a.  Sigma Aldrich 

ethanol    C2H5OH  denaturovaný 

chloroform   CHCl3   čistý, p.a.  Lachner 

1,2-dimetoxyethan  C4H10O2  čistý, p.a.  Sigma Aldrich 

kyselina octová  CH3COOH  99,8%   Lachema 

kyselina sírová  H2SO4   98 %   Lachner 
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tetrahydrofuran  C4H8O   redest.   Sigma Aldrich 

toluen    C6H5CH3  redest.   Lachner 

d3-chloroform CDCl3 99,8% D Chemotrade 

d2-dichlormethan CD2Cl2 99,8% D Chemotrade 

d8-THF C4D8O  99,8% D Chemotrade 

 

Tetrahydrofuran, který se používal do reakčních směsí, byl destilován z Li[Al H4], toluen 

v inertní atmosféře z Na. 

 

Ostatní chemikálie 

hydrogenuhličitan sodný NaHCO3  p.a.   Chemapol 

hydroxid sodný  NaOH   p.a.   Lachner 

chlorid sodný   NaCl   kuchyňská sůl  

síran hořečnatý  MgSO4  p.a.   Lachner 

uhličitan draselný  K2CO3   bezvodý  Lachema 

 

5.2 Použité metody měření 

 

5.2.1 NMR 
 
1H a 13C NMR spektra byla měřena za laboratorní teploty na přístroji Varian 

SYSTEM 300 (1H – 300 MHz; 13C – 75,4 MHz), VarianUNITYINOVA 400 (1H – 400 MHz, 
13C – 101 MHz) nebo Bruker Avance III 600 (1H – 600 MHz)  Dr. Svobodou nebo Dr. 

Zedníkem. Vzorky byly rozpuštěny a měřeny v deuterovaném chloroformu, 

dichlormethanu nebo tetrahydrofuranu (koncentrace min. 1 mg/ml), jejich spektra byla 

referencována na zbytkový signál rozpouštědla. 
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5.2.2 UV-VIS 
 

UV-VIS spektra jednotlivých vzorků byla proměřena za laboratorní teploty  

na spektrofotometru Helios α. Titrační řada pro studium komplexace byla měřena  

v tetrahydrofuranu. 

 

5.2.3 Fluorescenční emisní spektroskopie 
 

Luminescenční spektra byla měřena za laboratorní teploty v tetrahydrofuranu  

na fluorimetru SPEX Fluorolog 3-11 (Jobin Yvon Instruments S. A., Inc., USA). Použitá 

kyveta byla čtyřokenná křemenná a její délka byla 1 cm. 

Pro stanovení kvantových výtěžků byla změřena absorpční spektra a fluorescenční 

emisní spektra pro roztok oligomeru v tetrahydrofuranu a pro chinin v 0,1 M kyselině 

sírové, tyto roztoky byly připraveny tak, aby jejich absorbance byla kolem 0,1. Jako 

excitační vlnová délka pro emisní spektra byla použita hodnota 373 nm. 

Ze změřených fluorescenčních emisních spekter byl vypočten kvantový výtěžek 

podle následujícího vztahu: 

  
2
ST

2
O

ST

ST

O

O

STO
η

η
⋅⋅Φ=Φ

A

S

A

S

      (3) 

kde  OΦ  je kvantový výtěžek oligomeru 

 STΦ  je kvantový výtěžek chininu ( STΦ = 0,54)[17] 

 OS  je integrál píku oligomeru ve fluorescenčním spektru  

 OA  je absorbance vzorku oligomeru při excitační vlnové délce 

 STS  je integrál píku chininu ve fluorescenčním spektru 

 STA  je absorbance vzorku chininu při excitační vlnové délce 

 Oη  je index lomu THF ( Oη  = 1,407)[7] 

 STη  je index lomu 0,1 M H2SO4 ( STη  = 1,3342)[7] 

Jako excitační vlnová délka při proměřování komplexačních vlastností byla použita 

λ = 423 nm. 
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5.2.4 Plynová chromatografie 
 

Průběh syntetických reakcí byl sledován pomocí plynové chromatografie (GC) 

s plameno-ionizačním detektorem (GC-FID). Měření bylo prováděno na plynovém 

chromatografu Shimadzu GC-2010 s kolonou SLBTM-5ms (délka 30 m; vnitřní průměr 

0,25 mm; tloušťka filmu 0,25 µm). Do přístroje byl injektován vždy 1 µL vzorku 

připraveného rozpuštěním analyzované látky či směsi ve vhodném rozpouštědle  

(např. dichlormethan či tetrahydrofuran). Při studiu konverze výchozích látek byly 

porovnány chromatogramy výchozích látek a reakční směsi. 

 

5.2.5 SEC 
 

Průběh Suzuki couplingů byl sledován pomocí gelové permeační chromatografie 

(SEC – Size-exclusion chromatography) pomocí aparatury složené z vysokotlaké pumpy 

Agilent Series 1100, UV-VIS detektoru Finnigom Spectra Systém UV6000, DAD 

detektoru Shodex RI-101 a dvou kolon PL gel 3µm MIXED-E. Při studiu konverze 

výchozích látek byly porovnány chromatogramy výchozích látek a reakční směsi. 

 

5.2.6 Infračervená spektroskopie 
 

Infračervená spektra vzorků byla měřena na IR spektrometru Nicolet Magna IR760 

s mikroskopem Olympus Chem-Inspector. Vzorky byly před měřeny metodou difúzní 

reflektance (DRIFT), přičemž předtím byly rozetřeny s bromidem draselným. 
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5.3 Syntéza (3-brompropyl)-2,5-bis{5-(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-yl)-2-
thienyl}-3-thienylacetátu – 1. strategie 
 

5.3.1 Syntéza (3-brompropyl)-3-thienylacetátu 
 
 

 

Schéma č. 1 – Průběh syntézy (3-brompropyl)-3-thienylacetátu 

 
Ve Schlenkově baňce byl ke 3-thienylacetátu (5,0321 g; 0,039 mol)  

po kapkách přidáván thionylchlorid (4,6419 g; 0,039 mol), tato směs byla zahřáta  

na 50 º C, míchána a refluxována po dobu 2 hodin. Poté byl ke směsi přidán 

3-brompropanol (6,26 g; 0,045 mol) a reakční směs byla míchána dalších 30 min.[18] 

Následovně bylo k reakční směsi přidáno 40 mL dichlormethanu a organická vrstva byla 

3x protřepána 40 mL vody, vysušena síranem hořečnatým, přefiltrována a odpařena  

za vzniku produktu (7,81 g; výtěžek 76 %). 
1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 2.16 (quin, J=6.30 Hz, 2 H, H9) 3.39 (t, 

J=6.56 Hz, 2 H, H10) 3.65 (s, 2 H, H6) 4.23 (t, J=6.10 Hz, 2 H, H8) 7.02 (dd, J=4.88, 1.22 

Hz, 1 H, H4) 7.13 (dd, J=3.00, 0.90 Hz, 1 H, H2) 7.28 (dd, J=5.04, 2.90 Hz, 1 H, H5) 
13C NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 29.44, 31.78, 36.01, 62.78, 123.10, 

126.05, 128.59, 133.61, 171.13 

IR ν~  cm -1 3104 (w), 2963 (m), 1736 (s), 1435 (m), 1441 (w), 1331 (m), 1255 (m), 1218 

(m), 1150 (m), 1083 (w), 1013 (m), 942 (w), 858 (w), 835 (w), 764 (m), 688 (w), 612 (w) 
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5.3.2 Borylace (3-brompropyl)-3-thienylacetátu 
 

 
 
Schéma č. 2 – Průběh borylace (3-brompropyl)-3-thienylacetátu 

 

V dusíkovém suchém boxu byl v jedné vialce rozpuštěn (3-brompropyl)-3-

thienylacetát  (0,5184 g; 1,97 mmol) a katalyzátor [Ir(OCH3)(C8H12)]2 (30 mg) v 12 mL 

destilovaného tetrahydrofuranu, ve druhé vialce byl rozpuštěn HBPin (3,8 mL; 5,52 mmol) 

a dtbpy (30 mg) v dalších 12 mL destilovaného tetrahydrofuranu a tyto dvě směsi byly 

smíchány. Takto vzniklá reakční směs byla zahřáta na 50 ⁰C a míchána po dobu  

72 hodin.[19] Poté k ní bylo přidáno 100 mL dichlormethanu a 100 mL vody a tato směs 

byla dále míchána 1 hod. Organická vrstva byla následovně 3x vytřepána s 100 mL vody, 

vysušena síranem hořečnatým, přefiltrována a odpařena za vzniku produktu (0,52 g; 

výtěžek 52 %) 
1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 1.27 – 1.32 (m, 24 H, H11) 2.15 (t, J=6.10 

Hz, 2 H, H9) 3.40 (t, J=6.56 Hz, 2 H, H10) 3.96 (s, 2 H, H6) 4.21 (t, J=5.95 Hz, 2 H, H8) 

7.56 (s, 1 H, H4) 
13C NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 24.78, 24.99, 29.58, 31.96, 35.54, 62.50, 

83.51, 84.15, 84.36, 140.00, 171.55 
11B NMR (128 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 28.79 (s, 2B) 

IR ν~  cm -1 3307 (w), 2978 (s), 2359 (w), 1738 (s), 1538 (s), 1520 (w), 1505 (w), 1471 (s), 

1382 (s), 1335 (s), 1269 (m), 1214 (m), 1140 (s), 1055 (m), 1012 (m), 983 (m), 959 (m), 

895 (w), 825 (w), 852 (s), 827 (m), 788 (w), 744 (w), 689 (m), 686 (s), 578 (w), 566 (w) 
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5.3.3 Suzuki coupling – 4´-(5-brom-2-thienyl)-2,2´:6´2´´-terpyridin a (3-brompropyl)-

2,5-bis(4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-thienylacetát 

 

 

 
Schéma č. 3 – Průběh reakce 4´-(5-brom-2-thienyl)-2,2´:6´2´´-terpyridin s (3-

brompropyl)-2,5-bis(4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-thienylacetátem 

Obecný postup: 

Ve Schlenkově baňce byl smíchán (3-brompropyl)-2,5-bis(4,4,5,5,-tetramethyl-

1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-thienylacetát (94 mg; 0,19 mmol) s 4´-(5-brom-2-thienyl)-

2,2´:6´2´´-terpyridinem (150 mg; 0,38 mmol) v 8 mL rozpouštědla (glym, 1,4-dioxan nebo 

směs toluen/methanol 1:1), jako katalyzátor byl použit PEPPSITM (10 mg).[20] Baňka byla 

odplyněna a naplněna argonem, zahřáta na 80 ⁰C (v případě rozpouštědla toluen/methanol 

na 100 ⁰C) a míchána přes noc. Následující den bylo k reakční směsi přidáno 40 mL 

dichlormethanu a 40 mL nasyceného roztoku chloridu sodného. Tato směs byla protřepána, 

oddělena a organická vrstva byla dále vytřepána 3x 40 mL vody, vysušena síranem 

hořečnatým a odpařena. V případě rozpouštědla toluen/methanol (1:1) byla směs dále 

chromatografována na alumině, jako mobilní fáze byl použit tetrahydrofuran. 
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Tabulka č. 4 – Výtěžky syntézy dle Schéma.č. 3 v různých rozpouštědlech 

 

Označení reakční směsi Rozpouštědlo Výsledek 

1 1,2-dimetoxyethan[21] 0 % 

2 1,4-dioxan 0 % 

3 toluen/metanol (1:1) [20] 0 % 

 

 

5.4 Syntéza (3-brompropyl)-2,5-bis{5-(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-yl)-2-

thienyl}-3-thienylacetátu – 2. strategie 

 

5.4.1 Bromace (3-brompropyl)-3-thienylacetátu 
 
 

 
Schéma č. 4 – Průběh bromace (3-brompropyl)-3-thienylacetátu 

 

Ve 100 mL baňce s kulatým dnem byl rozpuštěn (3-brompropyl)-3-thienylacetát 

(3,50 g; 13 mmol) ve směsi chloroform/kyselina octová (25 mL/25 mL). K této směsi bylo 

přidáno NBS (5,55 g; 35 mmol), reakční směs byla zakryta alobalem a míchána  

přes noc při laboratorní teplotě. Další den k ní bylo přidáno 40 mL chloroformu a 40 mL 

nasyceného roztoku hydrogenuhličitanu sodného a tato směs byla 30 minut míchána. 

Organická vrstva byla poté 3x vytřepána 40 mL vody, vysušena síranem hořečnatým, 

přefiltrována a odpařena za vzniku produktu (4,57 g; 84 %) 
1H NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 2.17 (quin, J=6.26 Hz, 2 H, H9) 3.42 (t, 

J=6.56 Hz, 2 H, H10) 3.56 (s, 2 H, H6) 4.25 (t, J=6.10 Hz, 2 H, H8) 6.92 (s, 1 H, H4) 



32 
 

13C NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 29.36, 31.68, 35.10, 63.14, 111.06, 

111.37, 131.49, 134.39, 169.63 

IR ν~  cm -1 3098 (w), 2963 (m), 1738 (s), 1554 (w), 1464 (w), 1422 (m), 1385 (m), 1326 

(m), 1250(m), 1216 (m), 11984 (m), 1087 (w), 1005 (m), 952 (m), 910 (m), 829 (m), 773 

(w), 639 (w), 603 (w), 567 (w), 474 (m) 

 

5.4.2 Syntéza (3-brompropyl)-2,5-bis(2-thienyl)-3-thienylacetátu 
 

 
Schema č. 5 – Průběh syntézy (3-brompropyl)-2,5-bis(2-thienyl)-3-thienylacetátu 

 

Ve Schlenkově baňce byl smíchán připravený (3-brompropyl)-2,5-dibrom-3-

thienylacetátu (1,5014 g; 3,57 mmol) s 2-thienylboronovou kyselinou (1,65 g; 8,07 mmol) 

a s uhličitanem draselným (1,68 g; 12 mmol) v 60 mL glymu.[21] Baňka byla odplyněna a 

naplněna argonem. Ke směsi bylo dále přidáno 7 mL vody a katalyzátor PEPPSITM  

(20 mg) a baňka byla znovu odplyněna a naplněna argonem.  Reakční směs byla míchána 

přes noc. Poté k ní bylo přidáno 200 mL dichlormethanu a 200 mL nasyceného roztoku 

chloridu sodného. Tato směs byla vytřepána, organická vrstva oddělena a následně 

protřepána 2x 200 mL vody, vysušena síranem hořečnatým, přefiltrována a odpařena  

za vzniku surového produktu, ten byl následovně chromatografován na silikagelu, jako 

mobilní fáze byl použit toluen. Bylo nasyntetizováno 1,03 g produktu, což odpovídá 

výtěžku 67 %. 
1H NMR (300 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 2.13 - 2.23 (m, 2 H, H9) 3.41 (t, J=6.54 

Hz, 2 H, H10) 3.76 (s, 2 H, H6) 4.28 (t, J=6.00 Hz, 2 H, H8) 7.02 (dd, J=5.14, 3.64 Hz, 1 H, 

HA4) 7.09 (dd, J=5.15, 3.65 Hz, 1 H, HC4) 7.11 (s, 1 H, HB4) 7.19 (m, 2 H, HA3,C3) 7.23 (dd, 

J=5.14, 1.07 Hz, 1 H, HA5) 7.35 (dd, J=5.14, 1.07 Hz, 1 H, HC5) 
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13C NMR (400 MHz, CHLOROFORM-d) δ ppm 29.47, 31.76, 35.08, 62.97, 124.18, 

124.98, 126.43, 126.70, 127.04, 128.00, 128.09, 130.75, 132.34, 134.91, 136.27, 136.89, 

170.76 

IR ν~  cm -1 3105 (w), 2961 (w), 1738 (s), 1505 (w), 1456 (w), 1434 (m), 1418 (m), 1385 

(w), 1244 (m), 1170 (m), 1047 (w), 1014 (m), 833 (m), 697 (m) 

 

5.4.3 Borylace (3-brompropyl)-2,5-bis(2-thienyl)-3-thienylacetátu 
 

 

Schema č. 6 – Průběh borylace (3-brompropyl)-2,5-bis(2-thienyl)-3-thienylacetátu 

 

Ve Schlenkově baňce byl rozpuštěn (3-brompropyl)-2,5-bis(2-thienyl)-3-

thienylacetát (0,2834 g; 0,66 mmol) a katalyzátor [Ir(OCH3)(C8H12)]2 (15 mg) v 5 mL 

destilovaného tetrahydrofuranu, dále byl k této směsi pod argonovou atmosférou přidán 

HBPin (2,5 mL; 1,70 mmol) dtbpy (10 mg). Reakční směs byla zahřána na 50 ⁰C  

a míchána přes noc. Poté k ní bylo přidáno 40 mL dichlormethanu a 40 mL vody a tato 

směs byla míchána 1 hod. Organická vrstva byla následovně 3x vytřepána s 40 mL vody, 

vysušena síranem hořečnatým, přefiltrována a odpařena za vzniku produktu (0,33 g; 74 %). 
1H NMR (300 MHz, DICHLOROMETHANE-d2) δ ppm 1.26 – 1.36 (m, 24 H, H11) 2.14 - 

2.24 (m, 2 H, H9) 3.47 (t, J=6.54 Hz, 2 H, H10) 3.82 (s, 1 H, H6) 4.27 (t, J=6.00 Hz, 2 H, 

H8) 7.21 (s, 1 H, HB4) 7.29 (m, 2 H, HA3,C3) 7.51 (d, J=3.64 Hz, 1 H, HA4) 7.57 (d, J=3.64 

Hz, 1 H, HC4) 

IR ν~ cm -1 3307 (w), 2976 (s), 1738 (s), 1716 (w), 1538 (m), 1525 (m), 1471 (m), 1456 (s), 

1417 (m), 1372 (m), 1352 (s), 1337 (m), 1269 (w), 1215 (w), 1141 (s), 1070 (w), 1015 (w), 

851 (w), 698 (w), 666 (w) 
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5.4.5 Suzuki coupling – 4´-brom-2,2´:6´2´´-terpyridinu a (3-brompropyl)-2,5-bis{5-

(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)2-thienyl}-3-thienylacetátu 

 
 

 

Schema č. 7 – Průběh reakce 4´-brom-2,2´:6´2´´-terpyridinu a (3-brompropyl)-2,5-bis{5-

(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)2-thienyl}-3-thienylacetátu 

 
Pod argonovou atmosférou byl smíchán (3-brompropyl)-2,5-bis{5-(4,4,5,5-

tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)2-thienyl}-3-thienylacetát (0,1509 g; 0,23 mmol)  

s 4´-brom-2,2´:6´2´´-terpyridinem (0,1411 g; 0,45 mmol), uhličitanem draselným (0,1 g; 

0,71 mmol), a s katalyzátorem PEPPSITM (10 mg) ve směsi  glym/voda (5 mL/0,35 mL). 

Reakční směs byla zahřáta na 80 ⁰C a míchána po dobu 5 hodin. Dále k ní bylo přidáno  

35 mL dichlormethanu a organická vrstva byla vytřepána 40 mL nasyceného roztoku 

chloridu sodného a poté 2x 40 mL vody, vysušena síranem hořečnatým a odpařena 

 za vzniku surového produktu. Ten byl následovně rozpuštěn v 15 mL tetrahydrofuranu  

a vysrážen v 15 mL hexanu. Tato směs byla centrifugována po dobu 5 minut, pevná fáze 

byla poté oddělena a vzniklý supernatant byl odpařen a chromatografován na alumině. 

Jako mobilní fáze byla nejdříve použita směs hexan/tetrahydrofuran (7:3), která byla 
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gradientově měněna až na čistý tetrahydrofuran, pro další zpolárnění byl použit methanol 

až na konečnou mobilní fázi tetrahydrofuran/methanol (19:1).  

Bylo nasyntetizováno 7,4 mg, což odpovídá výtěžku 4 %. 
1H NMR (600 MHz, TETRAHYDROFURAN) δ ppm 2.11 - 2.24 (m, 2 H, H9) 3.37 - 3.41 

(m, 2 H, H10) 3.76 (s, 2 H, H6) 4.29 (t, J=6.59 Hz, 2 H, H8) 7.37 - 7.41 (m, 4 H, HE5,G5) 

7.43 (d, J=3.78 Hz, 1 H, HC3) 7.45 (s, 1 H, HB4) 7.46 (d, J=3.83 Hz, 1 H, HA3) 7.87 (d, 

J=3.83 Hz, 1 H, HA4) 7.89 - 7.96 (m, 5 H, HE4,G4,C4) 8.69 - 8.73 (m, 8 H, HE3,E6,G3,G6) 8.83 – 

8.84 (m, 2 H, HD3,F3) 

IR ν~  cm-1 2918 (s), 2850(s), 1732 (w), 1584 (w), 1464 (m), 1378 (w), 1262 (m), 1097 

(m), 795 (m), 720 (w) 

 

5.4.6 Komplexace (3-brompropyl)-2,5-bis{5-(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-yl)-2-thienyl}-3-

thienylacetátu se zinečnatými ionty 

 
Schema č. 8 - Komplexace (3-brompropyl)-2,5-bis{5-(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-yl)-2-

thienyl}-3-thienylacetátu se zinečnatými ionty 
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Z produktu syntézy 5.4.5 (3-brompropyl)-2,5-bis{5-(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-yl)-2-

thienyl}-3-thienylacetátu byl připraven zásobní roztok o koncentraci  

c = 2 · 10-5 mol · dm-3, jako rozpouštědlo byl použit tetrahydrofuran. Poté byl připraven 

zásobní roztok zinečnatých iontů tak, že 8,0 mg Zn(ClO4)2 . 6 H2O bylo rozpuštěno  

v 10,7 mL zásobního roztoku oligomeru, takže výsledná koncentrace zinečnatých iontů 

v roztoku byla c = 2 · 10-3 mol · dm-3. Z těchto dvou zásobních roztoků bylo následovně 

připraveno 13 vzorků podle následující Tabulky č. 5. 

 

Tabulka č. 5 – Příprava vzorků pro komplexaci se Zn
2+ 

 

č. vzorku mol. poměr oligomer : 

Zn2+ 

V roztoku oligomeru 

(mL) 

V roztoku Zn2+  

(µL) 

1 1 : 0 2 0 

2 1 : 0,1 2 2 

3 1 : 0,2 2 4 

4 1 : 0,3 2 6 

5 1 : 0,4 2 8 

6 1 : 0,5 2 10 

7 1 : 0,6 2 12 

8 1 : 0,8 2 16 

9 1 : 1 2 20 

10 1 : 1,25 2 25 

11 1 : 1,5 2 30 

12 1 : 2 2 40 

13 1 : 3 2 60 

 

Následující den byly u vzorků 1 – 13 změřeny UV-VIS spektra a fluorescenční 

spektra, pro které byla použita excitační vlnová délka λ = 423 nm. 
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6. Výsledky 

 

6.1 První strategie syntézy 
 

 

 

 

Schema č. 9 – 1. strategie syntézy 

 

První krok této strategie je esterifikace 3-thienylacetátu, která byla realizována 

dvěma kroky. První krok zahrnoval chloraci 3-thienylacetátu a druhým byla esterifikace 

tohoto produktu s 3-brompropanolem. Esterifikace byla vcelku bezproblémová a výtěžek 

vzniklého produktu byl 78 %. Následovala borylace vzniklého produktu, která byla také 

bezproblémová, avšak s menším výtěžkem 52 %. Poslední krok této strategie – Suzuki 

coupling 4´-(5-brom-2-thienyl)-2,2´:6´2´´-terpyridinu a (3-brompropyl)-2,5-bis(4,4,5,5,-

tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-thienylacetátu – byl však neúspěšný. Byly 

vyzkoušeny tři různá rozpouštědla (glym, 1,4-dioxan, toluen/methanol 1:1), přičemž 

žádaný produkt této reakce nevznikal podle SEC analýzy ani v malé míře. Ve směsi 

toluen/methanol 1:1 vznikal navíc jako vedlejší produkt methyl-3-thienylacetát. 
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Tato strategie se zdála být výhodná díky nízkému počtu syntetických kroků, avšak 

tímto způsobem se nepodařilo nasyntetizovat požadovaný oligomer.  

 

6.2 Druhá strategie syntézy 
 

 

 

 

Schéma č. 10 – 2. strategie syntézy 

 

První krok této strategie je shodný s předchozí strategií - esterifikace  

3-thienylacetátu pomocí 3-brompropanolu, jejíž výtěžek byl 78 %. Dalším krokem, již 

rozdílným, byla bromace vzniklého produktu, jejíž výtěžek byl 84 %. Vzniklý produkt  

(3-brompropyl)-2,5-dibrom-3-thienylacetát reagoval dále s kyselinou 2-thienylboronovou 

s výtěžkem 67 %, přičemž produkt byl čištěn kolonovou chromatografií na silikagelu  
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a jako mobilní fáze byl použit toluen. Následovala borylace s výtěžkem 74 %, z čehož je 

možné usuzovat, že borylace substituovaných 2,2´:6´2´´-terthiofenů probíhá snadněji  

než borylace substituovaných thiofenů. Posledním syntetickým krokem byl Suzuki 

coupling 4´-brom-2,2´:6´2´´-terpyridinu a (3-brompropyl)-2,5-bis{5-(4,4,5,5-tetramethyl-

1,3,2-dioxaborolan-2-yl)2-thienyl}-3-thienylacetátu. Výtěžek posledního kroku byl 4 %, 

protože již v reakční směsi byla malá konverze výchozích látek a protože se produkt  

po syntéze čistil kolonovou chromatografií. V porovnání s kolegy ze skupiny Speciální 

polymery Katedry fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK je velmi pravděpodobné, 

že Suzuki coupling vykazuje vyšší výtěžky při přípravě látek symetrických  

než nesymetrických. 

Tato strategie je oproti předchozí vícekroková, ale podařilo se díky ní 

nasyntetizovat požadovaný oligomer, avšak s malým výtěžkem. 

 

 

6.3 Charakterizace oligomeru 
 

Pro další charakterizaci nasyntetizovaného oligomeru byl oligomer rozpuštěn 

v tetrahydrofuranu, přičemž výsledná koncentrace roztoku byla c = 2 · 10-3 mol · dm-3.  

U tohoto roztoku bylo změřeno UV-VIS spektrum a fluorescenční emisní spektrum.  

Z Grafu č. 1 je vidět, že oligomer vykazuje v UV-VIS spektru dvě maxima a to  

při vlnové délce λmax1 = 276 nm a λmax2 = 398 nm. Druhé jmenované maximum již leží  

ve viditelné oblasti a způsobuje žlutou barvu roztoku oligomeru. 

Dále je vidět, že oligomer emituje pásové spektrum s dvěma maximy - délkách 

λmax1 = 483 nm a λmax2 = 514 nm, přičemž maximum při vlnové délce 514 nm má trochu 

menší intenzitu. 
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Graf č. 1 – UV-VIS spektrum a fluorescenční emisní spektrum roztoku oligomeru 

 

6.4 Kvantový výtěžek fluorescence 
 

Pro zjištění kvantového výtěžku oligomeru byly připraveny dva vzorky – oligomer 

rozpuštěný v THF a chinin rozpuštěný v 0,1 M kyselině sírové – tak aby jejich absorbance 

byla přibližně 0,1. U obou vzorků byla změřena UV-VIS spektra (Graf č. 2)  

a fluorescenční emisní spektra (Graf č. 3). 
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Graf č. 2 – UV-VIS spektra vzorků chininu a oligomeru 
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Graf č. 3 – Fluorescenční spektra vzorků chininu a oligomeru – λexc = 373 nm 
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Jako excitační vlnová délka pro fluorescenci byla zvolena λexc = 373 nm, protože 

jak je vidět z Grafu č. 2 při této vlnové délce má vzorek chininu i oligomeru dostatečnou 

absorbanci na to, aby mohli emitovat záření. Absorbance vzorku chininu je STA  = 0,042  

a vzorku oligomeru OA  = 0,042. 

Po dosazení potřebných údajů do vztahu (3) je kvantový výtěžek oligomeru  

OΦ = 0,16. 

 

6.5 Komplexace oligomeru se zinečnatými kationty 

 
Při komplexaci oligomeru byla připravena titrační řada – vzorky 1 -13 (viz Tabulka 

č. 5), u kterých byly změřeny UV-VIS spektra (Graf č. 4) a fluorescenční emisní spektra 

(Graf č. 5). 

V Grafu č. 4 je vidět, že UV-VIS spektrum volného oligomeru má dvě maxima a to 

při vlnové délce λmax1 = 276 nm a λmax2 = 398 nm. Při komplexaci oligomeru  

se zinečnatými kationty dochází ke snižování absorbance v těchto dvou pásech, avšak 

vznikají dva nové absorpční pásy a to při vlnové délce λmax3 = 333 nm a λmax4 = 451 nm. 

Dále byla naměřena fluorescenční emisní spektra vzorků 1 – 13 a jak je patrné 

z Grafu č. 5 tak volný oligomer emituje pásové záření, jehož maxima jsou při vlnových 

délkách λmax1 = 483  nm a λmax2 = 514 nm. 

Při komplexaci oligomeru se zinečnatými ionty se tento pás posouvá k vyšším 

vlnovým délkám a jeho maximu je již jen jedno – při vlnové délce λmax3 = 593 nm  

a intenzita tohoto pásu prudce klesá. 
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Graf č. 4 – Naměřená UV-VIS spektra jednotlivých vzorků 1 – 13 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11 – Titrační řada – vzorky 1 – 13 pod UV lampou 
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Graf č. 5 – Naměřená fluorescenční spektra jednotlivých vzorků 1 – 13 (λexc = 423 nm) 
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7.  Závěr 
 

Byl připraven a charakterizován pomocí NMR a IR oligomer – (3-brompropyl)-2,5-

bis{5-(2,2´:6´,2´´-terpyridin-4´-yl)-2-thienyl}-3-thienylacetát, u kterého bylo změřeno UV-

VIS spektrum a fluorescenční emisní spektrum. U tohoto oligomeru byl také zjištěn 

kvantový výtěžek fluorescence OΦ = 16 %.  

Dále byl tento oligomer komplexován se zinečnatými kationty a u vzorků byly 

proměřeny UV-VIS a fluorescenční emisní spektra. Z UV-VIS spekter vyplývá, že  

při komplexaci  oligomeru se zinečnatými kationty vznikají dva nové absorpční pásy, 

přičemž původní absorpční pásy ztrácí na intenzitě. Z fluorescenčních emisních spekter je 

vidět, že emisní pás oligomeru se při komplexaci posouvá k vyšším vlnovým délkám  

a jeho intenzita rapidně klesá, z čehož vyplývá, že opravdu dochází ke komplexaci tohoto 

oligomeru s Zn2+ kationty. Po prostudování emisních spekter fluorescence se dá tvrdit, že 

tento oligomer pravděpodobně nemá velký potenciál pro využití na fotovoltaické aplikace, 

může být spíše využit díky svým vodivým vlastnostem. 
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