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Abstrakt 

 Tato práce se zabývá syntézou bis(terpyridyl)oligofluorenů, které jsou vhodné 

k přípravě supramolekulárních polymerů. Hlavním cílem byla syntéza a následná 

charakterizace 7,7‟-bis(terpyrid-4‟-yl)-9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu. Jako 

výchozí látka byl použit 2-bromfluoren od firmy Sigma-Aldrich. Při přípravě výsledného 

ligandu byla použita tři reakční schémata, v jejich průběhu byl v několika krocích využit 

Suzuki coupling nebo jeho variace. 
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Abstract 

 This bachelors thesis deals with the synthesis of bis(terpyridyl)oligofluorenes, that are 

suitable for the preparation of supramolecular polymers. The main aim was synthesis and 

characterisation of 7,7‟-bis(terpyrid-4‟-yl)-9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromohexyl)-2,2‟-bifluorene. 

As a starting substance was used commercially available 2-bromofluorene made by Sigma-

Aldrich. In the preparation of the final ligand was used three reaction schemes, during the 

several steps used in the Suzuki coupling, or variations thereof. 
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Seznam zkratek 

Aliquat – trioctylmethylamonium chlorid 

B2Pin – bis(pinacolato)diborolan 

DMSO – dimethylsulfoxid 

GPC (SEC) – gelová permeační chromatografie (size exclusion chromatography) 

Hex – hexyl 

IČ spektroskopie – spektroskopie v infračervené oblasti  

ITO – (indium-thin oxide) oxid inditý dopovaný oxidem cíničitým 

NBS – N-Bromsukcinimid 

NMR – nukleární magnetická rezonance 

OLED – (organic light-emitting diods) organické elektroluminiscenční diody 

t-BuOK – (CH3)3COK 

TBAB – tetrabutylamonium bromid 

terpy – 2,2‟:6‟,2”-terpyridin  
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1. Úvod 

 Makromolekulární chemie je v poslední době jednou z nejrapidněji se rozvíjejících 

oblastí chemie. I když polymery jsou známy už poměrně dlouho. Jako příklad lze uvést dřevo, 

využívané k výrobě papíru (polymer celulózy) nebo kaučuk (cis-1,4-polyisopren), který se 

získává z kaučukovníku brazilského. Tuto surovinu znali jihoamerické domorodé kmeny, 

ještě dlouho před objevením Ameriky. Příkladem za všechny je i sám člověk, kdy genetická 

informace v jeho těle je uchovávána v podobě polymerního řetězce DNA. 

V dnešní době si už ovšem život bez polymerů nedovedeme představit. Jejich využití 

nalezneme snad ve všech odvětvích lidské činnosti. Ve stavebnictví jako izolační materiály 

(Polystyren), podlahové krytiny (PVC), spojovací materiály a plniva (epoxidové pryskyřice, 

polyuretanové pěny a silikonové pasty). V automobilovém průmyslu od výroby pneumatik 

(vulkanizovaný kaučuk) až po výrobu karosérií (sklolaminát) a plexiskel (PMMA). Jednou 

z významných oblastí využití polymerních materiálů jako obalových materiálů (PE, PP, PS, 

PET, atd.). V poslední době byl také objeven potenciál pro využití polymerních materiálu 

k výrobě elektronických součástek. Zde můžeme podotknout zejména OLED. 

 OLED se od svých konkurentů, jako je například technologie LCD, odlišují velmi 

nízkou spotřebou energie a vysokým rozlišením u OLED displejů. To je také důvod proč budí 

tak obrovský zájem hlavně v oblasti plochých barevných displejů s vysokým rozlišením 

(televizory, PC monitory, mobilní telefony a další podobná přenosná zařízení s nároky na co 

možná nejnižší spotřebu elektrické energie). Avšak k dosažení komerčního standardu je nutné 

vylepšit účinnost luminiscence a životnost OLED zařízení.  

K vylepšení výkonu OLED byla ve výrobním procesu provedena řada různých experimentů. 

Jednou ze slibných metod, vedoucích k požadovanému cíli, je zvýšení účinnosti 

elektronového přenosu mezi jednotlivými organickými materiály. Zde je nejvíce využíván 

ITO, což je oxid inditý dopovaný oxidem cíničitým. Využívá se hlavně díky jeho vysoké 

optické průhlednosti a elektrické vodivosti. Přídavkem této sloučeniny je snížena energetická 

bariéra mezi valenční a vodivostní vrstvou v OLED materiálu, což v důsledku vede ke snížení 

elektrické spotřeby výsledného zařízení, využívajícího OLED technologii. Proto je také výkon 

takovýchto zařízení, vysoce ovlivněn přídavkem ITO. 

Kromě vlastností optických a elektrických, hrají v OLED technologii velmi významnou roli i 

vlastnosti mechanické. Velké deformace a rozpad tenkých vrstev bude mít vliv na výkon a 

stabilitu elektronických zařízení. Tvrdost a modul pružnosti těchto materiálů však poskytuje 

základní mechanickou oporu tenkým filmů, vytvořených z těchto materiálů. Určité zbytkové 

pnutí, vyskytující se v uložených tenkých vrstvách je ovšem nevyhnutelné. Nesoulad mřížky a 

tepelná roztažnost mezi tenkou vrstvou a podkladovou vrstvou, také vyvolá určité pnutí. 
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2. Literární přehled 

2.1 Supramolekulární polymery 

 Polymer je běžně definován jako makromolekula, jejíž struktura je tvořená 

opakujícími se monomerními jednotky. Tyto monomerní jednotky jsou navzájem propojeny 

pomocí kovalentních vazeb (C-C, amidové, esterové či etherové vazby).
[1]

 Tyto běžné 

polymery se mohou vyskytovat v mnoha rozličných konfiguracích. Pro příklad můžeme uvést 

lineární homopolymery, lineární kopolymery, blokové kopolymery a další. Nejběžněji se 

vyskytující konfigurace je lineární propojení monomerních jednotek. Což je i logické, jelikož 

je toto řešení nejjednodušší.  

 Supramolekulární polymery se od těch „„běžných„„ liší pouze v tom, že jejich 

monomerní jednotky jsou spojeny reverzibilní vazbou. Mezi tyto interakce řadíme kupříkladu 

vodíkové vazby, elektrostatitcké interakce nebo van der Wallsovy interakce.
[2]

 Avšak i 

makromolekuly z této méně známé skupiny polymerů se vyskytují v mnoha různých formách. 

Jako jeden z příkladů lze uvést molekulární krystaly, které jsou rozsáhlou sbírkou molekul 

uspořádaných ve 3D periodické mřížce, vzájemně propojených pomocí intermolekulárních 

nekovalentních interakcí. 

 Tato část makromolekulární chemie byla definována jedním z nevýznamnějších 

průkopníků v této oblasti, Jean-Marie Lehnem. Není divu, že v roce 1987 získal Nobelovu 

cenu za chemii, za výzkum v oblasti „chemie molekulárních soustav a intermolekulární 

vazby„. Lépe však oblast jeho bádání popsat jako „chemie mimo molekulu„, „chemie 

nekovalentních vazeb„ nebo „nemolekulární chemie„. Původně byla supramolekulární chemie 

definována v podmínkách nekovalentních interakcí mezi hostitelskou molekulou a hostem, 

jak je ukázáno na schématu 6, který znázorňuje vztah mezi molekulární a supramolekulární 

chemií jak z hlediska struktury tak i funkce.
[3]
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Schéma 6: Porovnání mezi rozsahem molekulární a supramolekulární chemie podle 

Lehna.
[4]

 

2.2 Nekovalentní interakce 

 Obecně lze říci, že se supramolekulární chemie týká nekovalentních vazebných 

interakcí. Termín „nekovalentní„ zahrnuje širokou škálu přitažlivých a odpudivých interakcí. 

Nejzásadnější z nich jsou zmíněny níže, a to společně s uvedením jejich přibližných energií. 

Při uvažování o supramolekulárním systému, je velmi důležité vzít v úvahu kombinaci všech 

těchto interakcí a účinků vztahujících se jak hostiteli a hostu, tak i jejich okolí (jako je 

kupříkladu solvatace, iontové párování, krystalovou mřížku, plynnou fázi atd.).
[5]

 

 Nekovalentní interakce se liší od kovalentní vazby v tom, že se nejedná o sdílení 

elektronů, ale zahrnuje více rozptýlené variace elektromagnetické interakce mezi jednotlivými 

molekulami nebo uvnitř molekuly. Chemická energie uvolněná při tvorbě nekovalentních 

vazeb je obvykle v řádu 1-5 kcal/mol. Nekovalentní interakce lze obecně rozdělit do čtyř 

kategorií. A to elektrostatické síly, π-interakce, van der Waalsovy síly, a hydrofobní 

interakce. 

Nekovalentní interakce jsou dominantním typem interakce mezi molekulami v 

supramolekulární chemii. Jsou také velmi důležité pro udržení trojrozměrné struktury velkých 

molekul, jako jsou proteiny a nukleové kyseliny. Kromě toho se také podílí na řadě 

biologických procesů, ve kterých se k sobě velké molekuly navzájem specificky váží. Avšak 

+ + 

Molekulární prekurzory 

Molekulární chemie 

Kovalentní molekula: 

Chemická podstata 

Tvar 

Redoxní vlastnosti 

Rozestup HOMO-LUMO 

Polarita 

Vibrace a rotace molekuly 

Magnetismus  

Chiralita 

+ 

Host Hostitel 

Supramolekulární chemie 

Supramolekula (komplex): 

Stupeň uspořádání 

Interakce mezi podjednotkami 

Symetrie  

Intermolekulární interakce 
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tato vazba je pouze přechodná. Tyto interakce také silně ovlivňují například podobu léků a 

vlastnosti různých materiálů. A obecného hlediska i syntézu mnoha organických molekul.
[5]

 

2.2.1 Vodíková vazba 

 Vodíková vazba je elektromagnetická přitažlivá interakce mezi polárními molekulami, 

v nichž je atom vodíku vázán na vysoce elektronegativní atom, jako je dusík, kyslík nebo 

fluor. Atom vodíku připojený na relativně elektronegativní atom je donorem vodíkové vazby. 

Tímto elektronegativním atomem bývá obvykle fluor, kyslík, nebo dusík. Tento 

elektronegativní atom by měl tudíž logicky být akceptorem vodíkové vazby, to však záleží na 

tom, zda je tento atom vázán přímo na atom vodíku či nikoliv.
[6]

 Příklad donoru vodíkové 

vazby je ethanol, který má atom vodíku přímo vázaný na atom kyslíku. Naproti tomu 

akceptorem vodíkové vazby, je pro příklad atom kyslíku v diethyletheru, který nemá atom 

vodíku vázaný na tento atom.
[7]

 

 Atomy vodíku vázané k atomu uhlíku se mohou také podílet na tvorbě vodíkové 

vazby, a to pokud je vázán na atom uhlíku zároveň vázán některý z elektronegativních atomů, 

jako je tomu kupříkladu u molekuly chloroformu. Tento elektronegativní atom přitahuje 

elektronový oblak z okolí vodíkového jádra a díky decentralizaci tohoto elektronového 

oblaku, způsobí vznik parciálního kladného náboje. Vzhledem k malým rozměrům vodíku ve 

srovnání s jinými atomy a molekulami, tak tento vzniklý parciální náboj ve výsledku 

představuje poměrně velkou nábojovou hustotu. A pokud velká nábojová hustota působí na 

volný elektronový pár na jiném heteroatomu, může to zapříčinit vznik vodíkové vazby a tento 

heteroatom se důsledkem tohoto působení stane akceptorem vodíkové vazby.
[8, 9]

 

Vodíková vazba je mnohem silnější než van der Waalsovy síly, ale zároveň slabší než 

kovalentní nebo iontové vazba. Ke vzniku tohoto typu vazby může dojít, jak u anorganických 

molekul, jako je kupříkladu už zmíněná voda, tak i organických molekul, jako je DNA nebo 

proteiny. 

 Název vodíková vazba však není úplně správné pojmenování, jelikož to není pravá 

vazba, ale obzvláště silná dipól-dipólová atrakce. Neměla by být tudíž zaměňována s 

klasickou kovalentní vazbou. Proto také IUPAC od v roku 2011 doporučuje používání nové 

definice vodíkové vazby, která byla publikována v jejich časopise s názvem Pure and Applied 

Chemistry, v témže roce.
[10]

 Tato vodíková vazba může vzniknout jak mezi 2 různými 

molekulami, tak i mezi různými částmi jedné molekuly. 

 Intermolekulární vodíková vazba má obrovský dopad na molekulové vlastnosti. Je to 

právě díky silné vodíkové vazbě mezi molekulami vody, proč má voda za normálního tlaku 
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teplotu varu 100 °C. Oproti tomu podobná, avšak těžší molekula, sulfan, má za normálního 

tlaku teplotu varu o 160 °C nižší než voda. A to je jednoduše díky více polární povaze vazeb 

O – H. Intramolekulární vodíkové vazby jsou částečně zodpovědné za sekundární a terciární 

struktury proteinů a nukleových kyselin. To také hraje důležitou roli ve struktuře polymerů, a 

to jak těch syntetických, tak i přírodních.
[11]

 

2.2.2 π–π interakce 

 Aromatické π–π interakce se vyskytují jako typ vzájemné interakce dvou a více 

aromatických kruhů, a to většinou v případě, kdy je jeden z cyklů relativně elektronově 

bohatý a druhý elektronově chudý. Vyskytují se v zásadě dva hlavní typy π interakcí mezi 

aromatickými cykly, a to face–to–face a edge–to–face (viz. schéma 7). Ačkoliv je známa 

široká škála různých interakcí mezi aromatickými cykly.
[12]

 

 

Schéma 7: Hlavní typy π–π interakcí
[13]

 

 Face–to–face interakce jsou kupříkladu zodpovědné za vrstevnatou strukturu grafitu, 

jehož strukturu můžeme vidět na schématu 8, a ovlivňuje i jeho fyzikální vlastnosti. To je 

například patrné z toho, že grafit, na rozdíl od diamantu, je elektricky a tepelně vodivý. 

Podobná interakce mezi arylovými kruhy nukleových bazí také pomáhá ke stabilizaci 

dvoušroubovice DNA. 
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Schéma 8: Vrstevnatá struktura grafitu a) pohled z boku b) pohled shora

[14]
 

 Edge–to–face interakce mohou být považovány za určitou formu slabých vodíkových 

vazeb, které působí mezi slabě elektronově deficitními vodíkovými atomy jednoho 

aromatického kruhu a elektronově bohatým π–oblakem druhého z nich. Edge–to–face 

interakce jsou například zodpovědné charakteristický způsob krystalizace řady malých 

aromatických uhlovodíků, včetně benzenu.
[12]

 

2.2.3 Vazba kov-ligand  

 Vazby v supramolekulárních polymerech mezi kovem a ligandem, jsou tvořeny 

pomocí koordinační nebo také dativní vazby. Klasická kovalentní vazba mezi dvěma atomy je 

vytvořena pomocí páru elektronů. Tyto atomy drží pohromadě, díky tomu, že vzniklý 

elektronový pár je přitahován oběma atomovými jádry. Při vzniku jednoduché kovalentní 

vazby, přispívá každý atom jedním elektronem k tvorbě elektronového páru. To však není 

a) 

b) 
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tento případ. Koordinační vazba je jistým druhem kovalentní interakce, kde oba elektrony 

pochází od jednoho atomu.
[15]

 Tento typ vazby je pro tuto práci nejdůležitější, jelikož pomocí 

něj probíhá polymerace požadovaného ligandu. Pro ilustraci je níže uvedeno schéma 9, kde je 

vidět koordinační vazba mezi terpyridinem a kovem. 

N
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Schéma 9: Koordinační vazba mezi terpyridinem a kovem, při tvorbě 

supramolekulárního polymeru 

2.3 Terpyridin 

2.3.1 Chelátový efekt 

 Důležitým konceptem v koordinační chemii je vazba několika ligandů na centrální 

atom kovu. Tyto ligandy byly pojmenovány jako „cheláty“ z řeckého pojmenování klepeta 

humra (chela). Tento název poprvé použili Morgan a Drew v roce 1920,
[16]

 aby popsali 

komplexy acetylacetonátu s tellurem a selenem. Důležitost chelátových komplexů tkví 

v jejich vyšší stabilitě oproti komplexům, kde se na centrální atom kovů váže pouze jeden 

ligand.
[17]

 Tento fakt je ukázán v tabulce 1, která ukazuje hodnoty β (produkt rovnovážné 

konstanty ve všech krocích vzniku příslušného komplexu) pro mono-, di-, a tridentátní formu 

pyridylového ligandu. Chelátové ligandy vytvářejí stabilnější komplexy ze dvou hlavních 

důvodů. 

Tabulka 1: Konstanty vzniku (β) pro mono-, bi-, a tridentátní pyridylové ligandy
[18,19]

 

Kation 
log β6 

(pyridin) 

log β3 

(bipyridin) 

log β2 

(terpyridin) 

Fe
2+

 – 17,5 20,9 

Co
2+

 – 16,1 18,3 

Ni
2+

 9,8 19,3 21,8 

 Dominantní efekt může být popsán pomocí jak termodynamických, tak i kinetických 

vlastností. Z kinetického hlediska můžeme pro multidentátní ligandy říci, že i když je jedna 

vazebná část disociována od centrálního kovu, ligand je stále vázán ke kovu pomocí jiných 

vazebných interakcí. Tím je míněno, že rozdisociovaná vazba je s větší pravděpodobností 

reasociována, a to kvůli blízkosti metalického centra, v porovnání s ekvivalentním 

monodentátním ligandem.
[20]
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2.3.2 Historie terpyridinového ligandu 

 Terpyridin (2,2‟:6‟,2”-terpyridin) byl prvně syntetizován v roce 1932, G.T. Morganem 

(tím samým vědcem, který zavedl pojem „chelát“) a F.H. Burstallem, pomocí oxidativního 

couplingu pyridinu za použití bezvodého chloridu železitého jako katalyzátoru.
[21]

 Záměrem 

této reakce bylo nasyntetizovat velké množství bipyridinu (2,2‟-bipyridin) za použití 

podmínek předchozí syntézy.
[22]

 

 Díky velkému měřítku reakce byly vedlejší produkty (jako třeba terpyridin) přítomny 

v dostatečně velkých množstvích pro izolaci a charakterizaci. Úvodní článek také obsahoval 

charakterizaci bis komplexu terpyridinu a bromidu železnatého. Pro další odkazy je ve 

schématu znázorněna konvence číslování terpyridinu. 

N

N

N
1

2
3

4

5

6

1'

1''

2'

2''

3'

4'

5'

6'

3''

4''

5''

6''
 

Schéma 3: Konvence číslování terpyridinu 

 V začátcích byl výzkum terpyridinu velmi pomalý. V průběhu následujících pěti 

desetiletí byl zveřejněn pouze malý počet publikací, což bylo s největší pravděpodobností 

způsobeno vysokou obtížností syntézy. A tento problém byl řešen až v průběhu 80. a 90. let 

minulého století.
[23,24]

 Jedno z nejběžnějších využití těchto vylepšených způsobů syntézy 

terpyridinu můžeme vidět na schématu 4.  
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N
CH3
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1. t-BuOK, THF

2. CS2
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S

S
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CH3
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CH3
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2. NH4OAc, HOAc

1.
N

CH3

O

N

N

N

S
CH3

N

N

N

S
CH3

NaBH
4

NiCl
2

N

N

N

Schéma 4: Syntéza 2,2‘:6‘,2“-terpyridinu podle Pottse a spolupracovníků
[24]

 

 Prvotní publikace, které vyšly ve 40. letech minulého století, tedy po počáteční 

syntéze terpyridinu se zabývají detekcí železa
[25]

 a kobaltu.
[26]

 Následovaly je články s 

několika fyzikálně-chemickými měřeními (jako je určení disociační konstanty a redox 

potenciálu) pro komplex terpyridinu s železnatými ionty,
[27]

 které byly publikovány v 50. 

letech. 

 V 60. letech minulého století byly v laboratořích R.G. Wilkinse provedeny tři velice 

zajímavé studie, které se zabývaly kinetikou terpyridinu v přítomnosti různých kovů.
[28-30]

 

Tyto studie reprezentovaly první, avšak stále velice důležitou stránku reakční kinetiky 

terpyridinu. 

 Dalším z důležitých stavebních kamenů při výzkumu terpyridinu byl rozmach studia 

asymetrických komplexů terpyridinu v 80. letech.
[31 -34]

 Byly objeveny soli ruthenia a osmia 

s oxidačním číslem 3+, které postrádaly schopnost tvořit spolu s terpyridinem bis komplexy, a 

namísto s ním tvoří výhradně mono komplexy. K těmto mono komplexům terpyridinu byl 

přidán druhý ligand za přítomnosti redukčního činidla a výsledkem byl vznik heteroleptických 

solí ruthenia a osmia s oxidačním čísle 2+. Toto byla první příprava heteroleptického 
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komplexu terpyridinu, jelikož rychlá výměna ligandů a deprotonace dělá heteroleptickou 

syntézu obtížnou pro skupinu přechodných kovů ze čtvrté periody (konfigurace 4s
2
 3d

n
; kde n 

je 1-10).
[28,29]

 

 Pro účely další výzkumu jsou však důležitější funkcionalizované terpyridiny. Běžně 

používanou cestou k syntéze těchto sloučenin je příprava 4„-aryl terpyridinů pomocí 

Kröhnkeho kondenzace. Tato syntéza je realizována reakcí 2 ekvivalentů enolátu 2-

acetylterpyridinu s vhodným aryl-aldehydem, a tak vznikne aryl-dipyridyl diion. Centrální 

pyridinový kruh je následně uzavřen kondenzací ketonových skupin se sloučeninou obsahující 

amonný iont, jako je například octan amonný nebo hydroxid amonný. Tato reakce je ukázaná 

na schématu 5. 

N
CH3

O

2
KOH, NH

4
OH

EtOH

R

O

R

N

N

N
 

Schéma 5: Syntéza 4’-aryl terpyrydinových ligandů pomocí Kröhnkeho kondenzace 
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2.3.3 Vlastnosti vybraných koplexů terpyridinu 

Železo 

 Bis(terpyridyl) komplex železnatých iontů byl prvním zaznamenaným komplexem 

terpyridinu a byl poprvé zmíněn už v článku Morgana a Burstalla, který pojednával o první 

syntéze terpyridinu.
[15]

 Vyskytuje se jako nízkospinový d
6
 komplex a to bez ohledu na 

protiion.
[35]

 NMR spektrum tohoto komplexu je snadno dosažitelné, a nachází se v oblasti 

klasických hodnot chemických posunů.
[36]

 Je však zajímavé, že adice stericky výrazného 

substituentu na molekulu terpyridinu do polohy 6 a/nebo 6", může způsobit přechod 

elektronové konfigurace komplexu ze základního do vysokospinového stavu. To je způsobeno 

oslabením síly ligandového pole, pomocí distorze na vazbách kov-ligand.
[37]

 Avšak v 

acetonitrilových roztocích mohou, za působení vysokého tlaku, přejít tyto komplexy z 

vyskospivého do nízkospivého stavu. A to z velice jednoduchého důvodu, poněvadž 

nízkospinový komplex zabírá menší prostor než vysokospinový. Kinetika vzniku a disociace 

komplexů terpyridinu se železnatými ionty byla naměřena doktorem Wilkinsem a jeho 

skupinou,
[18,38]

 kteří zjistili, že konstanta vzniku mono komplexu je přibližně 5,4·10
4
 M

-1
s

-1
 

při teplotě 25 °C. Což je podobná hodnota jako pro kobaltnaté ionty. Toto je velmi 

pravděpodobně způsobeno výměnnou konstantou vody, která bude limitujícím faktorem této 

reakce.
[39]

 

 Studie se také zabývaly komplexy terpyridinu s železitými ionty. Pokud byl terpyridin 

zkombinován s chloridem železitým, terpyridin namísto toho, aby vytvořil bis komplex, 

reagoval se železitými ionty pouze za vzniku mono komplexu.
[40]

 Vzniklý komplex je 

vysokospinový komplex železa 3+ se základním stavem 
6
A1 a zakázanými d-d přechody, z 

toho také vyplívá, že je magnetický moment nezávislý na teplotě.
[41]

 Kromě mono(terpyridyl) 

komplexu železitých iontů může být připraven i bis komplex, a to oxidací železnatých iontů v 

jejich bis(terpyridyl) komplexu. Tato reakce se provádí pomocí PbO2 ve vodném roztoku 

kyseliny sírové s následným přídavkem chloristanu sodného.
[41]

Je zajímavé, že pro vznik bis 

komplexu je nutný objemný protiion, což lze zajistit přídavkem chloridu sodného, za vzniku 

sraženiny požadovaného komplexu. Tento bis komplex je nízkospinový, bez zjevné Jahn-

Tellerovy distorze.
[42]

 

Kobalt 

 Schopnost terpyridinu komplexovat kobalt byla poprvé pozorována při interakci 

kobaltnatých solí s roztokem komplexu terpyridinu se železnatými ionty, a to za pomoci 

fotometrické indikace ve viditelné oblasti.
[43]

 Nedlouho poté bylo také zjištěno, že terpyridin 
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může být použit k fotometrické indikaci kobaltnatých iontů.
[44]

 Protože kobalt s oxidačním 

číslem 2+ má konfiguraci d
7
, byla u bis(terpyridyl) komplexu kobaltnatých iontů v pevné fázi, 

pozorována oktaedrická distorze.
[45]

 Tento komplex je schopný se vyskytovat ve dvou 

různých spinových stavech. Jsou to 
2
E nízkospinový stav a 

4
T1 vysokospinový stav. Oba tyto 

stavy jsou paramagnetické, přičemž vysokospivý stav má vyšší magnetický moment. 

 Spinový stav bis komplexu kobaltnatých iontů je přitom velice závislý na protiontech 

a na rozpouštědle. Jako příklad můžeme uvést bezvodý komplex [Co(Terpy)2](ClO4)2, který 

má nízkospinový základní stav a v pevném stavu při pokojové teplotě bývá populace jeho 

vysokospinového stavu (stav 
4
T1) kolem 90 %. Pokud jsou ovšem protiionty ClO4

¯ nahrazeny 

protionty PF6
¯
, tak vysokospinový stav převládá při nižších teplotách a nízkospinový stav 

začne být mírně populován při vyšších teplotách.
[46]

 Komplexy obsahující [Co(Terpy)2]
2+

, 

které vykrystalizují v podobě hydrátů se chovají jinak než jejich bezvodé analogy, i přesto že 

obsahují stejný protiion. Například komplex [Co(Terpy)2](ClO4)2·0.5H2O je převážně 

vysokospinový i při nízkých teplotách, na rozdíl od svého výše uvedeného bezvodého 

analogu, který je při nízkých teplotách převážně v nízkospinovém stavu.
[47]

 Komplexy, které 

obsahují jednoduché halogenidové protiionty se ukazují být více nezávislé na tom zda 

vykrystalizují jako hydráty nebo ne. Jejich základní stav je nízkospinový a za pokojové 

teploty bývá jejich vysokospinový stav populován jen přibližně z 30 %. Ve vodných roztocích 

jsou oba spinové stavy ve vzájemné rovnováze
[48]

, zatímco v organických rozpouštědlech je 

komplex obvykle v nízkospinovém stavu.
[49]

 Zajímavým důsledkem rozdílů v magnetických 

momentech je, že jeden komplex v různých spinových stavech může mít rozdílná NMR 

spektra.
[50]

 Klasické nízkospinové koplexy kobaltnatých iontů s terpyridinem mají, při měření 

13
C NMR, maximální chemický posun okolo 120 ppm.

[51]
 Přídavek stéricky výrazného 

substituentu je jednou z cest jak zajistit vznik vysokospinového stavu tohoto komplexu a ten 

může vést chemickému posunu až k hodnotám okolo 250 ppm.
[49]

  

 Zároveň s komplexy s kobaltnatými ionty byly stejně dobře prostudovány i komplexy 

s kobaltitými ionty. Tento bis(terpyridyl) komplex kobaltitých iontů existuje jako 

nízkospinový d
6
 komplex, který je diamagnetický a může být charakterizován pomocí NMR v 

obvyklé škále chemických posunů.
[35]

 Naproti tomu komplexy s kobaltnatými ionty jsou 

paramagnetické a při naměření NMR spektra jsou přítomny vysokoenergetické Knight-shifted 

píky. Obvyklou metodou, pro vytvoření komplexu terpyridinu s kovem v oxidačním čísle 3+, 

je oxidace dvojmocného kovu v již vzniklém komplexu nějakým oxidačním činidlem, jako je 

kupříkladu dusičnan stříbrný. 
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Nikl 

Konstanty vzniku pro mono a bis(terpyridyl) komplex niklu ve vodném roztoku při 25 °C jsou 

1,3·10
3
 M

-1
s

-1
 a 2,0·10

5
 M

-1
s

-1
, v tomto pořadí. Tyto konstanty byly také naměřeny v roztoku 

DMSO. V tomto případě jsou rovny 33 M
-1

·s
-1

 pro mono komplex a 338 M
-1

·s
-1

 pro bis 

komplex.
[52]

 Tento dramatický pokles rychlosti vzniku komplexů je přisuzován vyšší 

schopnosti ke koordinaci DMSO, než je tomu u vody. Za účelem zjištění, zda je tomu 

opravdu tak, byla výměna molekul vody v mono komplexech sledována pomocí 
17

O NMR.
[53]

 

Mono(terpyridyl) komplex nikelnatých iontů je pro toto měření ideální, a to díky jeho 

stabilitě. Bylo zjištěno, že výměna molekul vody byla velmi podobná jako u iontu aqua-

nikelnatého, což naznačuje, že za zvýšení rychlosti může být zodpovědný mechanismus SN2 

(asociativní substituce) nebo nějaká podobná forma mechanismu tohoto druhu. 

 Mnohem rychlejší vznik bis komplexů všech kovů zmiňovaných v této části, v 

porovnání s rychlostí vzniku mono komplexů, byl původně přisuzován degradaci 

rozpouštědla zapříčiněné iniciativní koordinací terpyridinu. Tento předpoklad byl však 

vyvrácen, tedy alespoň v případě nikelnatých iontů. 

2.3.4 Kinetika terpyridinu 

 Kinetika vzniku a disociace komplexů terpyridinu s různými přechodnými kovy byla 

intenzivně a dopodrobna prostudována doktorem Wilkinsem a jeho spolupracovníky.
[18,38,54]

 

Ačkoli jsou některé kinetické aspekty komplexů terpyridinu rozvedeny výše, údaje od doktora 

Wilkinse a jeho skupiny jsou uvedeny v tabulce 2, ukazující komplexnější pohled na kinetiku 

již zmíněných komplexů. 

Tabulka 2: Kinetické parametry komplexů terpyridinu, naměřené při 25 °C. Údaje od 

doktora Wilkinse a jeho skupiny
[18]

 

Ion log k1 (M
-1

s
-1

) log k-1 (s
-1

) log k2 (M
-1

s
-1

) log k-2 (s
-1

) 

Fe
2+

 4.8 -2.2 ̴ 7
a
 -6.8 

Co
2+

 4.4 -4 ̴ 6.7
a
 -3.2 

Ni
2+

 3.1 -7.6 5.3 -5.8 

Cu
2+

 ˃7.3
a
    

a
naměřeno při 5 °C 



21 

 

2.4 Fluoren 

 Fluoren je poměrně běžná polycyklická sloučenina (nachází se například ve 

výfukových plynech), jejíž struktura je na schématu 1. Tento polycyklický uhlovodík je dobře 

znám poměrně dlouho, a to díky výrazné fluorescenci. Díky této vlastnosti byla tato 

sloučenina také pojmenována.
[55]

 Zatímco samotný fluoren fosforeskuje fialově, jeho 

sloučeniny mohou mít flourescenci až do tmavě modra. To platí jak pro roztoky těchto 

sloučenin, tak ve většině případů i pro jejich tuhé filmy.
[56] 

 

1

2

34

5

6

7

8 9
 

Schéma 1: Konvence číslování fluorenu 

 Tento cyklický uhlovodík je zajímavý i z hlediska chemické reaktivity. Má v zásadě tři 

reaktivní centra a to polohy 9, 2 a 7. Substituenty ze skupiny alifatických uhlovodíků jsou 

navíc v poloze 9 vázány v úhlu 90 ° vůči fluorenu. To je vidět na schématu 2.  

CH3

CH3

 

Schéma 2: Prostorová orientace alifatických skupin, vázaných na fluorenu 
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 To zajišťuje těmto sloučeninám fluorenu velice dobrou rozpustnost, a agregace těchto 

molekul v roztoku je nezávislá na jejich elektronických vlastnostech.
[57]

 Podobné vlastnosti 

byly pozorovány i u polyfluorenů. To je zajímavé z hlediska využití těchto sloučenin 

v organické elektronice a fotoelektronických aplikacích.
[58-62]

 V této oblasti přicházejí v úvahu 

například solární články. Na poli organické elektroniky se začíná upírat zvýšená pozornost 

zejména na oligofluoreny, jejichž velikost je někde mezi malými molekulami a polymery.
[63]

 

Což je samozřejmě jasně už z jejich názvů, kdy slovo oligo v překladu znamená několik. 
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3. Cíle práce 

Jelikož jsou ve skupině, kde byla tato bakalářská práce vypracována, s úspěchem 

syntetizovány ligandy na základě bis(terpyridyl)oligothiofenů, bylo tedy navrženo 

prozkoumat, zda lze připravit bis(terpyridyl)oligofluoreny podobnými postupy jako 

bis(terpyridyl)oligothiofeny. Hlavním cílem této práce tedy byla syntéza 7,7‟-bis(terpyrid-4‟-

yl)-9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu následná charakterizace této sloučeniny. 
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4. Experimentální část 

4.1 Použité chemikálie 

4.1.1 Reagencie 

4'-(4-Bromofenyl)-2,2':6',2''-terpyridin C21H14BrN3 ˃ 97 % TCI Europe 

4'-Bromo-2,2':6',2''-terpyridin C15H10N3Br 96% TCI Europe 

2-Bromofluoren C13H9Br 95% Sigma-Aldrich 

Tetrabutylammonium bromid C16H36NBr ≥ 99 % Sigma-Aldrich 

N-Bromosuccinimid C4H4BrNO2 99% Sigma-Aldrich 

1,6-Dibromohexan C6H12Br2 97% Sigma-Aldrich 

Bis(pinacolato)diborolan C12H24B2O4 99% Sigma-Aldrich 

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

4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-dipyridyl C18H24N2 98% Sigma-Aldrich 

4.1.2 Katalyzátory 

[1,1′-Bis(difenylfosfino)ferocen]dichloropalladium(II) (C17H14P)2Fe·PdCl2  Sigma-Aldrich 

(1,5-Cyclooctadiene)(methoxy)iridium(I) dimer [Ir(OCH3)(C8H12)]2  Sigma-Aldrich 

[1,3-Bis(2,6-Diisopropylfenyl)imidazol-2-yliden] 

(3-chlorpyridyl)palladium(II) dichlorid [PEPPSI-IPr] 
C32H40Cl3N3Pd 98% Sigma-Aldrich 

4.1.3 Rozpouštědla 

dichlormethan CH2Cl2 p.a. Lachner 

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

chloroform CHCl3 p.a. Lachner 

n-hexan C6H14 p.a. Lachner 

acetonitril CH3CN ≥ 99,9 % Sigma-Aldrich 

tetrahydrofuran C4H8O ≥ 99,9 % Sigma-Aldrich 

methanol CH3OH ≥ 99,9 % Sigma-Aldrich 

toluen C7H8 99,8% Lachner 

chloroform-d CDCl3 99,8% Chemotrade 
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4.1.4 Ostatní chemikálie 

hydroxid draselný KOH 85% Penta 

uhličitan draselný (bezvodý) K2CO3 99% Lachema 

chlorid sodný NaCl p.a. Lachema 

síran hořečnatý (bezvodý) MgSO4 99,4% Lachner 

octan draselný CH3COOK ≥ 99 % Sigma-Aldrich 

kyselina chlorovodíková HCl 35% Lachner 

kyselina octová CH3COOH 99% Lachner 

 

4.2 Použité metody 

4.2.1 GPC (SEC) 

 Průběh jednotlivých reakcí byl sledován za pomoci gelové permeační chromatografie. 

Aparatura byla složena z vysokotlaké pumpy Agilent Series 1100, UV-VIS detektoru 

Finnigom Spectra System UV 6000, DAD detktoru Shodex RI-101 a dvou kolon PL gel 3 µm 

MIXED-E.  

4.2.2 NMR 

 
1
H, 

13
C a 

11
B NMR spektra byla naměřena na přístroji Varian SYSTEM 300 (

1
H – 300 

MHz) a Varian
UNITY

INOVA 400 (
1
H – 400 MHz, 

13
C – 101 MHz, 

11
B – 128,3 MHz). Vzorky 

byly rozpuštěny a měřeny v deuterovaném chloroformu při teplotě 25 °C a jejich spektra byla 

referencována na zbytkový signál rozpouštědla. 

4.2.3 IČ spektroskopie 

Infračervená spektra vzorků byla naměřena na IČ spektrometru Nicolet Magna IR760 s 

mikroskopem Olympus Chem-Inspektor. Spektra byla naměřena metodou difúzní reflektance 

(DRIFT) a vzorky byly před měřením naředěny rozetřením s bromidem draselným. 

4.2.4 UV-VIS spektroskopie 

Absorpční spektra byla měřena na spektrometru Shimadzu UV-2401 PC, při vlnových 

délkách od 250 do 700 nm. 
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4.3 Syntézy 

Syntéza 2-brom-9,9‟-bis(6-bromhexyl)fluorenu [F01] 

 

Br

Hex Hex

Br

BrBr

1,6-dibrohexan

TBAB

50% KOH

 
 

2-bromfluoren (1,500g; 6,12 mmol) byl přidán do směsi tetrabutylamonium bromidu (0,393 

g; 1,22 mmol), 1,6-dibromhexanu (14,932g; 61,20 mmol) a 50% vodného roztoku hydroxidu 

draselného (125 ml). Výsledná směs byla, v kulaté 250 ml baňce, za stálého míchání 

zahřívána na 75 °C po dobu 25 minut. Následně byla směs ochlazena na laboratorní teplotu a 

bylo k ní přidáno 50 ml dichlormethanu. Roztok hydroxidu draselného byl zneutralizován 1M 

roztokem kyseliny chlorovodíkové. Organická fáze byla oddělena a vodná fáze byla 

vytřepána 50 ml dichlormethanu. Obě organické fáze byly spojeny a promyty 200 ml 

destilované vody a následně 150ml solanky. Organická fáze byla vysušena bezvodým síranem 

hořečnatým, přefiltrována a odpařena na vakuové odparce. Přebytečný 1,6-dibromhexan byl 

odstraněn vakuovou destilací při 60 mbar při teplotě 170 °C. Produkt byl přečištěn pomocí 

kapalinové chromatografie na silicagelu a jako mobilní fáze byla použita směs hexanu a 

dichlormethanu (6:1). Výsledný produkt je oranžovo-žlutý viskózní olej (3,25g; 93% 

výtěžek). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 7.69-7.64 (m, 1 H), 7.67-7.52 (m, 1 H), 7.48-7.44 (m, 2 H), 

7.35-7.28 (m, 3 H), 3.30-3.25 (t, 4 H), 1.98-1.90 (m, 4 H), 1.70-1.61 (m, 4 H), 1.21-1.02 (m, 8 

H), 0.66-0.55 ppm (m, 4 H) 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ: 152.7, 150,0, 150.0, 140.2, 140.1, 130.1, 127.7, 127.2, 

126.1, 122.9, 121.2, 121.1, 119.9, 55.3, 40.2, 33.8, 32.6, 29.1, 27.8, 23.6 ppm 

IR ῦ: 3060 (w), 3004 (w), 2932 (vs), 2856 (s), 1598 (w), 1569 (w), 1465 (m), 1442 (s), 1406 

(m), 1371 (w), 1340 (w), 1270 (m), 1247 (m), 1156 (w), 1110 (w), 1062 (m), 1004 (m), 938 

(w), 879 (w), 823 (m), 776 (m), 738 (s), 645 (m), 571 (m), 561 (m), 471 (w), 425 cm
-1

 (w) 
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SCHÉMA 1 

Syntéza 2-[9,9′-bis(6″-bromhexyl)fluorenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan [F02] 

 

Hex Hex

Br

BrBr

B

O

O

CH3

CH3

CH3

CH3

Hex Hex

BrBr

B2Pin

CH
3
COOK

PdCl
2
(dppf)

1,4-dioxan (bezvodý)

 
 

2-brom-9,9‟-bis(6-bromhexyl)fluoren (2,778g; 4,86 mmol) byl, ve 250ml Schlenkově baňce, 

smísen s bis(pinacolato)diborolnem (1,859 g; 7,30 mmol), octanem draselným (1,801g; 18,24 

mmol) a katalyzátorem PdCl2(dppf) (0,122 g; 0,17 mmol). Výsledná směs v baňce byla 

odplyněna, pomocí střídání vakua a argonu. Následně bylo, přes septum, k odplyněné směsi 

přidáno 49 ml bezvodého dioxanu. Vzniklá směs byla za stálého míchání zahřívána na 80 °C 

po dobu cca 17 hodin. Následně byla směs ochlazena na laboratorní teplotu a byla nalita do 

300 ml ledové vody. Poté byla směs extrahována 2x50ml chloroformu. Organická fáze byla 

vysušena bezvodým síranem hořečnatým, přefiltrována a odpařena na vakuové odparce. 

Výsledný produkt je světle hnědý prášek. (2,641g; 88% výtěžek). 

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 7.83-7.68 (m, 4 H),7.35-7.27 (m, 3 H), 3.29-3.23 (m, 4 H), 

2.06-1.98 (m, 4 H), 1.64-1.61 (m, 4 H), 1.40 (s, 12 H),1.17-1.13 (m, 4 H),1.10-1.00 (m, 4 H), 

0.66-0.51 ppm (m, 4 H) 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ: 151.1, 149.7, 144.3, 141.1, 134.0, 128.9, 127.8, 127.0, 

123.0, 120.4, 119.3, 83.9, 55.1, 40.3, 34.2, 32.8, 29.2, 27.9, 25.2, 23.6 ppm 

IR ῦ: 2934 (vs), 2857 (s), 1736 (s), 1608 (w), 1438 (s), 1356 (s), 1247 (vs), 1144 (m), 1113 

(m), 1045 (m), 965 (w), 890 (w), 826 (w), 775 (m), 739 (s), 644 (s), 606 (w), 561 (s),  

424 cm
-1

 (w) 
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Syntéza 2-(terpyrid-4‟-yl)-9,9′-Bis(6″-bromhexyl)fluorenu [F03] 
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Br
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Br
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N
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CH3
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CH3

Hex Hex

BrBr
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K
2
CO

3

Toluen/Methanol (1:1)

 
 

2-[9,9′-bis(6″-bromhexyl)fluorenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan (2,597 g; 4,20 

mmol) byl, ve 250ml Schlenkově baňce, smísen s uhličitanem draselným (0,976 g; 7,06 

mmol), 4‟-bromterpyridinem (0,666g; 2,13 mmol) a katalyzátorem PEPPSI-IPr (42 mg; 0,06 

mmol). Výsledná směs v baňce byla odplyněna, pomocí střídání vakua a argonu. Následně 

bylo, přes septum, k odplyněné směsi přidáno 30ml methanolu (probulaného argonem) a 30 

ml toluenu (nadestilovaného pod argonem). Vzniklá směs byla za stálého míchání zahřívána 

na 75 °C po dobu 2 hodin. Následně byla směs ochlazena na laboratorní teplotu a bylo k ní 

přidáno 100 ml dichlormethanu a organická fáze byla promyta 3x50ml destilované vody. 

Organická fáze byla vysušena bezvodým síranem hořečnatým, přefiltrována a odpařena na 

vakuové odparce. Z NMR spektra výsledné směsi bylo zjištěno, že požadovaný produkt 

nevznikl a ve výsledné směsi je přítomen terpyridin, fluoren a organické zbytky katalyzátoru. 
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SCHÉMA 2 

 

Syntéza 9,9,9‟,9‟-Tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu [F06] 

 

B2Pin

PEPSI-IPr

K
2
CO

3

Toluen/Methanol (1:1)
Hex Hex

Br

BrBr

Hex

Br

Hex

Br

Hex

Br

Hex

Br  
 

2-brom 9,9‟-bis(6-bromhexyl)fluoren (0,487 g; 0,85 mmol) byl, ve 100ml Schlenkově baňce, 

smísen s uhličitanem draselným (0,592 g; 4,28 mmol), bis (pinacolato)diborolanem (0,109 g; 

0,43 mmol) a katalyzátorem PEPPSI-IPr (0,029 g; 0,043 mmol). Výsledná směs v baňce, byla 

odplyněna, pomocí střídání vakua a argonu. Následně bylo, přes septum, k odplyněné směsi 

přidáno 10 ml methanolu (probulaného argonem) a 10 ml toluenu (nadestilovaného pod 

argonem). Vzniklá směs byla za stálého míchání zahřívána na 75 °C po dobu cca 25 hodin. 

Následně byla směs ochlazena na laboratorní teplotu a bylo k ní přidáno 50 ml chloroformu. 

Organická fáze byla promyta 150 ml destilované vody a oddělena. Organická fáze byla 

vysušena bezvodým síranem hořečnatým, přefiltrována a odpařena na vakuové odparce.  

Produkt byl přečištěn pomocí kapalinové chromatografie na silicagelu a jako mobilní fáze 

byla použita směs hexanu a dichlormethanu (4:1). Výsledný produkt bílý prášek (0,083 g; 

19% výtěžek). 

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 7.80-7.62 (m, 8 H), 7.38-7.26 (m, 6 H), 3.30-3.26 (t, 8 H), 

2.07-2.04 (q, 8 H), 1.69-1.65 (m, 8 H), 1.27-1.19 (q, 8 H), 1.15-1.10 (q, 8 H), 0.80-0.65 ppm 

(m, 8 H) 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ: 151.6, 151.0, 141.2, 141.0, 140.8, 127.5, 127.4, 126.6, 

123.3, 121.7, 120.4, 120.2, 55.5, 40.6, 34.1, 33.0, 29.4, 28.1, 24.0 ppm 

IR ῦ: 3051(m), 3036(m), 3006(m), 2929(s), 2856(s), 2360(w), 2342(w), 1948(w), 1910(w), 

1637(w), 1611(m), 1582(w), 1466(s), 1446(s), 1369(m), 1354(m), 1344(m), 1329(m), 

1292(m), 1280(m), 1260(m), 1243(m), 1232(m), 1222(m), 1204(m), 1192(m), 1155(m), 

1109(m), 1055(w), 1023(m), 1000(m), 622(m), 575(m), 562(m), 424 cm
-1

 (m) 
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Syntéza 7,7‟-dibrom-9,9,9‟,9‟-tetrakis (6-bromhexyl)-2,2‟-bifluorene [F07] 

 

NBS

CH
3
COOH

CH
2
Cl

2

Hex

Br

Hex

Br

Hex

Br

Hex

Br

Hex

Br

Hex

Br

Hex

Br

Hex

Br

Br
Br

 
 

9,9,9„,9„-tetrakis(3-bromhexyl)-2,2„-bifluoren (0,114 g; 0,116 mmol) byl, ve 100ml kulaté 

baňce, smísen s 10 ml dichlormethanu a 7 ml koncentrované kyseliny octové. Baňka byla 

obalena alobalem, aby reakce probíhala za nepřístupu světla. Do této směsi bylo přidáno NBS 

(0,052g; 0,29 mmol) a výsledná směs byla za laboratorní teploty míchána po dobu 3 hodin. 

Následně byla kyselina octová ve směsi zneutralizována uhličitanem draselným a ke směsi 

bylo přidáno 25 ml dichlormethanu. Směs byla promyta 100 ml solanky a následně 150 ml 

destilované vody. Organická fáze byla vysušena bezvodým síranem hořečnatým, přefiltrována 

a odpařena na vakuové odparce. Výsledný produkt je světle žlutý prášek (0,119 g; 90% 

výtěžek). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 7.80-7.49 (m, 12 H), 3.30-3.27 (t, 8 H), 2.10-1.98 (m, 8 H), 

1.72-1.64 (q, 8 H), 1.30-1.06 (m, 16 H), 0.75-0.65 ppm (m, 8 H) 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ: 153.3, 151.3, 150.7, 149.8, 141.2, 140.2, 139.9, 130.6, 

126.9, 126.6, 121.6, 120.6, 55.9, 40.5, 33.0, 29.4, 28.1, 24.0 ppm 

IR ῦ: 2958 (s), 2925 (vs), 2854 (s), 1466 (m), 1458 (m), 1446 (m), 1375 (w), 1279 (w), 1261 

(m), 1243 (w), 1232 (w), 1204 (w), 1191 (w), 1023 (w), 822 (m), 802 (w), 789 (w), 773 (w), 

744 (m), 651 cm
-1

 (w) 
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Syntéza 7,7‟-bis(4,4,5,5-tetramethyl [1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-

bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu [F08] 
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CH
3
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PdCl
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1,4-dioxan (bezvodý)
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7,7‟-dibrom-9,9,9‟,9‟-tetrakis (6-bromhexyl)-2,2‟-bifluoren (0,297 g; 0,26 mmol) byl, ve 

100ml Schlenkově baňce, smísen s bis (pinacolato)diborolanem (0,199 g; 0,78 mmol), 

octanem draselným (0,096g; 0,98 mmol) a katalyzátorem PdCl2(dppf) (0,025 g; 0,034 mmol). 

Výsledná směs v baňce byla odplyněna, pomocí střídání vakua a argonu. Následně bylo, přes 

septum, k odplyněné směsi přidáno 16 ml bezvodého dioxanu. Vzniklá směs byla za stálého 

míchání zahřívána na 80 °C po dobu cca 14 hodin. Následně byla směs ochlazena na 

laboratorní teplotu a byla nalita do 100 ml ledové vody. Poté byla směs extrahována 2x25 ml 

chloroformu. Organická fáze byla vysušena bezvodým síranem hořečnatým, přefiltrována a 

odpařena na vakuové odparce. Výsledný produkt je světle hnědá pevná látka (0,126g; 98% 

výtěžek). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ: 7.81-7.61 (m, 12 H), 3.28-3.25 (t, 8 H), 2.07-2.05 (m, 8 H), 

1.68-1.62 (q, 8 H), 1.41 (s, 24 H), 1.22-1.19 (q, 8 H), 1.10-1.08 (q, 8 H), 0.72-0.67 ppm (q, 8 

H) 

13
C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 151.8, 149.8, 143.8, 140.9, 140.3, 134.0, 128.8, 126.3, 

121.3, 120.5, 119.2, 83.8, 55.2, 40.1, 33.9, 32.6, 29.0, 27.7, 25.0, 23.5 ppm 

11
B NMR (128,3 MHz, CDCl3) δ: 30,68 ppm 

IR ῦ: 2961 (s), 2926 (vs), 2854 (s), 1719 (w), 1459 (m), 1448 (m), 1389 (m), 1371 (m), 1282 

(s), 1262 (s), 1209 (w), 1174 (m), 1124 (s), 1108 (s), 1023 (m), 960 (w), 850 (m), 822 (m), 

742 (m), 662 (w), 577 cm
-1

 (w) 
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Syntéza 7,7‟-bis(terpyrid-4‟-yl)-9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu [F05] 
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7,7‟-bis(4,4,5,5-tetramethyl [1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-

bifluoren (0,126 g; 0,10 mmol) byl, ve 250ml Schlenkově baňce, smísen s uhličitanem 

draselným (0,282 g; 2,04 mmol), 4‟-bromterpyridinem (0,064 g; 0,21 mmol) a katalyzátorem 

PEPPSI-IPr (0,014 g; 0,020 mmol). Výsledná směs v baňce byla odplyněna, pomocí střídání 

vakua a argonu. Následně bylo, přes septum, k odplyněné směsi přidáno 15 ml methanolu 

(probulaného argonem) a 15 ml toluenu (nadestilovaného pod argonem). Vzniklá směs byla 

za stálého míchání zahřívána na 75 °C po dobu cca 16 hodin. Následně byla směs ochlazena 

na laboratorní teplotu a bylo k ní přidáno 30 ml chloroformu. Organická fáze byla promyta 

3x150 ml destilované vody a oddělena. Vodná fáze byla vytřepána 2x25 ml chloroformu. 

Všechny organické fáze byly spojeny a vysušeny bezvodým síranem hořečnatým, 

přefiltrovány a odpařeny na vakuové odparce. Následně byla provedena chromatografie na 

alumině. Jako mobilní fáze byl požit čistý chloroform a poté byla kolona vymyta 10% 

methanolem v chloroformu. Z NMR spekter jednotlivých frakcí nebyla zjištěna přítomnost 

požadovaného produktu. 
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SCHÉMA 3 

Syntéza 9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu [F06] 
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2-brom-9,9‟-bis(6-bromhexyl)fluoren (0,915 g; 1,60 mmol) byl, ve 250ml Schlenkově baňce, 

smísen s 2-[9,9′-bis(6″-bromhexyl)fluorenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolanem 

(1,104 g; 1,79 mmol), uhličitanem draselným (2,459 g; 17,79 mmol) a katalyzátorem 

PEPPSI-IPr (0,121 g; 0,18 mmol). Výsledná směs v baňce, byla odplyněna, pomocí střídání 

vakua a argonu. Následně bylo, přes septum, k odplyněné směsi přidáno 27 ml methanolu 

(probulaného argonem) a 27 ml toluenu (nadestilovaného pod argonem). Vzniklá směs byla 

za stálého míchání zahřívána na 76 °C po dobu cca 7 hodin. Následně byla směs ochlazena na 

laboratorní teplotu a bylo k ní přidáno 60 ml chloroformu. Organická fáze byla promyta 150 

ml destilované vody a oddělena. Organická fáze byla vysušena bezvodým síranem 

hořečnatým, přefiltrována a odpařena na vakuové odparce Produkt byl přečištěn pomocí 

kapalinové chromatografie na silicagelu a jako mobilní fáze byla použita směs hexanu a 

dichlormethanu (5:1). Výsledný produkt je bílý prášek (0,236 g; 15% výtěžek). 

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 7.80-7.62 (m, 8 H), 7.38-7. 26 (m, 6 H), 3.30-3.26 (t, 8 H), 

2.07-2.04 (q, 8 H), 1.69-1.65 (m, 8 H), 1.27-1.19 (q, 8 H), 1.15-1.10 (q, 8 H), 0.80-0.65 ppm 

(m, 8 H) 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ: 151.6, 151.0, 141.2, 141.0, 140.8, 127.5, 127.4, 126.6, 

123.3, 121.7, 120.4, 120.2, 55.5, 40.6, 34.1, 33.0, 29.4, 28.1, 24.0 ppm 

IR ῦ: 3051(m), 3036(m), 3006(m), 2929(s), 2856(s), 2360(w), 2342(w), 1948(w), 1910(w), 

1637(w), 1611(m), 1582(w), 1466(s), 1446(s), 1369(m), 1354(m), 1344(m), 1329(m), 

1292(m), 1280(m), 1260(m), 1243(m), 1232(m), 1222(m), 1204(m), 1192(m), 1155(m), 

1109(m), 1055(w), 1023(m), 1000(m), 622(m), 575(m), 562(m), 424 cm
-1

 (m) 



34 

 

Syntéza 7,7‟-bis(terpyrid-4‟-yl)-9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu [F05] 
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7,7‟-bis(4,4,5,5-tetramethyl [1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-

bifluoren (0,362 g; 0,293 mmol) byl, ve 250ml Schlenkově baňce, smísen s uhličitanem 

draselným (0,810 g; 5,86 mmol), 4‟-bromterpyridinem (0,183 g; 0,59 mmol), katalyzátorem 

PEPPSI-IPr (0,040 g; 0,059 mmol) a fázovým přenašečem Aliquat (0,10 g,). Výsledná směs 

v baňce byla odplyněna, pomocí střídání vakua a argonu. Následně bylo, přes septum, 

k odplyněné směsi přidáno 20 ml destilované vody (probulané argonem) a 20 ml toluenu 

(nadestilovaného pod argonem). Vzniklá směs byla za stálého míchání zahřívána na 120 °C 

po dobu cca 26 hodin. Následně byla směs ochlazena na laboratorní teplotu a bylo k ní 

přidáno 30 ml chloroformu. Organická fáze byla promyta 3x150 ml destilované vody a 

oddělena. Vodná fáze byla vytřepána 2x25 ml chloroformu. Všechny organické fáze byly 

spojeny a vysušeny bezvodým síranem hořečnatým, přefiltrovány a odpařeny na vakuové 

odparce. Následně byla provedena chromatografie na alumině. Jako mobilní fáze byl požit 

čistý chloroform a poté byla kolona vymyta 10% methanolem v chloroformu. Z NMR spekter 

jednotlivých frakcí nebyla zjištěna přítomnost požadovaného produktu. 
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5. Výsledky a diskuze 

 V případě prvního schématu byl v prvním kroku připraven 2-brom-9,9‟-bis(6-

bromhexyl)fluoren. Tato reakce běžela bez problémů a rovněž následná separace a čištění 

produktu se obešla bez větších problémů. Dále byl za pomoci této láky připraven 2,7-

bis(4,4,5,5-tetramethyl [1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9,9-bis(6‟-bromhexyl)fluoren. Tato reakce 

také proběhla velmi dobře. Avšak při následné reakci, tedy couplingu této sloučeniny s 4‟-

bromterpyridinem, požadovaný produkt nevznikl. To bylo patrné z NMR spektra výsledné 

směsi, kde byl přítomen terpyridin s fluorenem a organickými zbytky katalyzátoru. Z důvodu 

vysoké ceny 4‟-bromterpyridinu, jsme přešli k jinému schématu, kdy jsme se snažili nejdříve 

připravit centrální blok a coupling s terpyridinem provést až v posledním kroku na cestě 

k požadovanému ligandu. 

 V druhém schématu byl v prvním kroku opět připraven 2-brom-9,9‟-bis(6-

bromhexyl)fluoren. Poté byl z této sloučeniny připraven 9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-

2,2‟-bifluoren, za pomoci Suzuki couplingu. Avšak tato látka vznikla s velmi nízkým 

výtěžkem a problematické bylo i přečištění produktu kapalinovou chromatografií. Oproti 

tomu následná bromace proběhla velice dobře a s vysokým výtěžek. Poté byl bez větších 

problémů připraven i 7,7‟-bis(4,4,5,5-tetramethyl [1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-9,9,9‟,9‟-

tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluoren. Tato látka nebyla nijak čištěna, jelikož byla obava 

z rozpadu produktu na chromatografické koloně. Ovšem v posledním kroku, tedy při 

couplingu této sloučeniny s 4‟-bromterpyridinem a následné chromatografii výsledné směsi 

nebyla v žádné z frakcí zjištěna přítomnost požadovaného produktu.  

 Třetí schéma se příliš neliší od předchozího schématu. Kroky, které fungovaly, byly 

ponechány beze změny. Ovšem u dvou syntetických kroků, které neproběhly příliš dobře, 

došlo k jejich modifikaci. V případě syntézy 9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu 

byl připraven 2-[9,9′-bis(6″-bromhexyl)fluorenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan, 

který se v dalším kroku nechal reagovat s 2-brom-9,9‟-bis(6-bromhexyl)fluoren. Tento 

coupling proběhl, ovšem výtěžek této reakce byl ještě o něco nižší než v předchozím případě. 

Dále došlo k modifikaci reakčních podmínek při výsledném couplingu s 4‟-

bromterpyridinem. V prvním a druhém schématu byla reakce prováděna ve směsi methanolu a 

toluenu v poměru 1:1 a za teploty 75 °C. V tomto případě reakce probíhala ve směsi toluenu 

s vodou za použití fázového přenašeče Aliquat. Díky výměně methanolu za vodu bylo možné 

reakci provádět za vyšší teploty než v předchozím případě. Konkrétně při 120 °C. Změna 

jednoho z rozpouštědel byla provedena i z důvodu lepší rozpustnosti uhličitanu draselného ve 
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vodě než v methanolu. Avšak změna reakčních podmínek v tomto případě nepomohla a 

požadovaný produkt opět nevznikl. 

 Při tvorbě 9,9,9‟,9‟-tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu, jehož syntéza byla jedním 

z důležitých cílů ve druhém a třetím schématu, byly vyzkoušeny i jiné způsoby syntézy. 

Jednak se 2-brom-9,9‟-bis(6-bromhexyl)fluoren nechal reagovat za podobných podmínek jako 

ve 2. schématu, s tím rozdílem, že reakce probíhala ve směsi toluenu s vodou (1:1) za použití 

fázového přenašeče Aliquat a při teplotě 120 °C. V tomto případě ovšem požadovaný produkt 

vůbec nevznikl a byla zde přítomna pouze výchozí látka. V dalším případě se 2-brom-9,9‟-

bis(6-bromhexyl)fluoren nechal reagovat za podmínek uvedených v článku zabývajícím se 

couplingem bromderivátů aromatických sloučenin.
[64]

 Šlo o coupling na niklovém 

katalyzátoru za pomoci butyllithia. Zde byla po rekci přítomna směs různých produktů, avšak 

požadovaná látka mezi nimi nebyla. Pro vyloučení negativního vlivu bromhexylových skupin 

na výtěžek reakce, byl brom na této skupině nahrazen p-methoxyfenolem, který sloužil jako 

chránící skupina. Poté byla provedena reakce za stejných podmínek, jako ve druhém 

schématu. Avšak požadovaný produkt v tomto případě opět nevznikl. 

 To samé platí i syntéze výsledného ligandu. Tento produkt buď vůbec nevznikl, nebo 

vznikl jen s velmi nízkým výtěžkem a následně se ztratil v průběhu chromatografie. Můžeme 

tudíž konstatovat, že nelze připravovat bis(terpyridyl)oligofluoreny podobnými postupy, jako 

je tomu u thiofenů. Největší problémy v průběhu syntézy byly při přípravě 9,9,9‟,9‟-

tetrakis(6‟-bromhexyl)-2,2‟-bifluorenu a při couplingu terpyridinu s centrálním blokem. V 

důsledku těchto poznatků budeme nuceni změnit způsob syntézy požadovaného ligandu, nebo 

tento ligand jistým způsobem modifikovat. Příprava tohoto nebo nějak modifikovaného 

ligandu bude cílem našeho dalšího zkoumání. 
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